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Super Famicom

A Dimensdoesta
abrindo novas lojas pela
cidade para facilitar o
acesso de novos clientes.
Procure hoje mesma uma

perlo de voce e venha
conhecero que hd de
melhor em videogames.

TATUAPE
R.Santa Virginia, 107
CEP 03064
Tels.; 217 7161-296 4928

VILA MARIANA
R. AfonsoCelso, 771
CEP 04119
TelS: 884.8151 -884.8152
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R. Xavier de Toledo, 210
2°andaf-CEP01048
Tels. 36 3226-34,8391

SANTANA
R Alfredo Pujol. 481
CEP 02017

SANTO ANDRE
R Padre Manoelda
Nobrega, 236
CEP 09080

CAMPINAS
Av. Andrade Neves, 1654
(Castelo)- CEP 13015



SENSACIONAL SUPERPROMOQAO II

AGORA SAO MAIS 150 PREMIOS
t°ao5?

6°aoac

3 Master System
9°ao13? *

2 Oculos 3D
16°9020°

5 Mini Games serie Master
21 a ao3Q*

10 Mini Games
31.090 50°

20 Rapid Fire
5i°aoi5G.°

100 Camisetas VIDEOGAME
as respostas cartas, a data da postagem no correto e em caso

de empate, sorteio.

Coloque urn "X " na resposta que achar correta (somente

um "X" para cada pergunta) e boa sorte! Nao perca tempo.

Preencha o cupom com seu nome e endereco e envie a

Sigla Edrtora (Rua Alice de Castro n° 60. Vila Mariana, Sao
Paulo. SP. CEP 04O15).

Participe desta nova e awda mais sensacbnal Superpro-

mocao da VIDEOGAME e da TEC TOY: taasta responder cor-

retamente as perguntas, que estao encartadas nesta edicao

de VIDEOGAME, e ir correndo aos CGRRErOS enviar sua

carta. As 150 primerras serad premiadas. Mas atencao: as

cartas devem sef obrigatoriamente enviadas pelo Correio, va-

terri xerox ou quatquer tipo de cdpia (so que nesse caso o selo

sera pago pelo parttcipante). O criterio para apuracao serao

Estas sao as quairo perguntas que voce deve responder correiamente para concorrer aos 1 50 premies;

1

)

Os oculos de cristal h'quido para tercetra dimensaodo Master System perm item que a imagem seja vista

( )Em2pianc©deprofurididacesdifererites( J Em preto e Pranco ( ) Em um piano ( '
inmasnaodaopjofundidade

2) Como tazenaparecer o jogo Labirmto que vem na memOna do Master System9

iar edesligaro console, Aorei tgar.aparece na tela "SEGA'
'

; manter presslonados as botoes 1 e2eof: paiacima

i i
Pressionafo botao i e 2 eo dtreoonai para batxo { I

ar o console ( ) Pressiona r t e 2, seted e startcom o console des ligad©.

3) No jogo Psycho Fox, do Master System . a raposa pode se transformer em quais animais:

{
jTtgre, leaoe zebra 'hoe macaco { )Coetho. jacareehipcpr.; ( ) Tigre. ma popdtemo

4)Quaisosdoisjogos para Master System que receberam o maicr destaque nesta edigao de VIDEOGAME?

( ) Superclass e E ( ) E-Swat e Kenseiden { 1 Thunder BJade e Super Teni { ) Astro Warrior e Si



ciam daxando escape de vez em
quando apena
?©s. enquanto
Muta 'orrnnavaoam-
btenie. T 1 jo CavaJhe-fd, 13

qaoores de VIDEOGA-
ME

go do |oqc. Quan-
- sellma e ultima fa-

se. o *A»ao to c

oolgado, quase es-

iste memento,
desfa adscao de

VIDEOGAME
o essa, com pent

• adaunidc
VIDEOGAME ccr- fddc

EOGAME

VIDEOGAME icida a me:

cddigc

<p5es, part;

-itoem cht

Cada sisiema de jogas vem ids**'

X» cores (os Nintendo iem i

e<o; o$ Sega Master System em
os Mega Drive em vermelho: e os

Atari em vefde>. £ a pedidos de
asse-

coes: a de Cartas, ortde os lertores per-

am e informam as dicas dos seus
JQ0OE de Recordes, tanto
para Nintendo como para os Master

que cada urn possa
seu pjcprio desempenho.

O* editores

Codigodo Consumidbr
"VAMOS RESPEITARJUNTOS

Stqa Editora

p7consu.«as- UHa
Fone:(0H)549H433(R.18)



L*^_J
PowQiiron:

formate *natomico.

Lancamento:
*

novo controle.
Aindiis:' <ca Still, de

esta 'ancando

no mercado tres novos mode-

Ids de consoles Hoys'
para os consoles compalfveis

com Nintendo. Master System

e Atari,

Entre as caracteristicas prin-

ctpaiSr o Powertron, como foi

batfzado, possui formato anatS-

rrweo. ventosas.na base para fi-

xacao sobre mesas, dando
estabiiidade, acionamen-

to suave e botoes de di

com resposta rap*da

Console arrofado de 16 bits: atta

rcsofuf&a de imagem a mutta amonAo.

NEO-GEO
:igine um jogo com ate 4.096 cores

sJmultaneas na tela, eteitos iridimenaonais,

com ale quatro pianos dtferenfes se movi-

mentando som estereo da melhor quab-

dade — sao 1 6 canais de som. sendo se-

ta apenas para smtetszar V02es, e, de que-

bra, um controle que lecesstta de quatro

dedos. fora os da outra mao quv

rar o directorial, para ser acionado. E, se

;ia diflcii de acredttar, ha muito mais.

Estas sao atgurnas das c- | cas

do Neo-Geo, um videogame dequinta ge-

racao, de 16 bus. produ2<do pels empre-

ss japonesa SNK. Trata-se. evtdentemen-

te, de um equipamento muito sofisticado.

E nao e para menos: para realizar tantas

facanhas, o Neo-Geo conta com do<s pro-

cessadores de 18 bits (mas que nao o tor-

na um console de 32 bits). Um deles GOrv

trola ojogo'e suas afternativas. como a mo-

vimentacSo dos objeto: :;" em ce-

na. enquanto que o outro controla toda a

movimentacao do cenano. resultado 6

um bell'ssimo e muito cotondo jogo

6 - VIDEO NEWS GAME

mensional, que pode ser visto - e joga-

do — sem o uso de qualquer tipo de ocu-

los especial.

Oscartuchos lambem nao t.

os mats simples, que acompanham o con-

sole, tern 46 mega de mem6r*a (so para

s-e ter urna ideia, os jogos mas softstica-

dos de terceira gefacao torn a mega de
memoria), mas os mats sofistscados podem
ler ate 330 mega'
O Neo-Geo conta a<nda com urna van-

lagem ad»oonal Ha um pequeno cartao

de memorJa, que pode ser gravado peto

usuario. Trocando em miudos, se c

nao cfregou ao tinaJ. um simples comarv

do far com que etc :azenado

se cartao. podendo ser contmuado. a i

e rnesmo que se desligue

o console — do ponto em que parou

E o "Memory Card".

esta sofisticacao ja pode ser en
contrada no Brasil, e os dois pgos dtspo-

rs (Magician Lord, de aventura, e

Nam75. de guerra. ambos de 46 mega)

loram avaliados per VIDEOGAME Saop
gos de murta ac&o, dificeis de serem fo-

gados — aseombmacoes de movimentos

sao muitas, po?stia quairo botoes no con-

trole. e difi'cers de nemonza
Mas isso apenas representa um desai

;ue estar a frente de qualquer urn

deles 6 uma experience que pode fasci-

nar qualquer pessoa E o que mas empol-

ga e o som, sempre nm

reo reforca a sensac3o de reaiidade,

e a potencla dispon(ve5em um bom equ -

pamento de audio (ao qual o Neo-Geo po-

de ser conectado) pode trazer qualquer

um para dentro do jogo.

tinico tator que pode estnar os anlrnos

de mu«ia genie e o preco: em tevereiro, um
console acompanhado de um cartucno

i por menos de 1-500 dotares (Crf

330 mil. ao carnbo oticial do dia 22 de fe-

-o). Mas, como tudo na avrea de infor-

;a. a iend6nca 6 a populanzagSo do

equipamento e a consequents queda de

preco. Vale a pena esperar



PROMOCAO
C mmeiro C6sar Prudente Rodrigues, de

Uberldndia (MG), faturou o Mega Drive da
supeipromocao da revista VIDEOGAME
a da Tec Toy. Sua carta fen sorteada en-

tre as 225 que estavam com as respostas
corretas e que foram as prime? ras a cfte-

gar, e*atamer it
i
&so d>a da promo-

cSo O cnteno de seJecao destas cartas en-

tre as mas de 40.000 recebidas foi. justa-

mente, a data de envio {peio canmbo dos
correios). Jonny Ken Itaya, de Sao Bernar-

do do Campo, SP. foi o segundo cotoca-
do. eganhou um console Master System,
O sorteio tos reaiizado na sede da Si

gla Edrtora Ltda, peios jogadores cotabo-
radores da revista, todos garotos entre 1

1

e 13 anos. Estavam presentes Stefano Ar

nhofd
r

diretor da Tec Toy, Maria Cel*a Fur-

tado e Josias Silveira, diretores da Ssgla

Ed'tora

Alem destes dois fefczardos, outras 99
cartas foram premiadas, Os prdmsos sSo
os seguiotes: 3?} Um oculos 3-0; A?) um
cartucho Double Dragon; 5?) uma ptstola

Light Phaser, 6? ao 10?} aeessorios Ra-
pid Fire; 1 1 ? ao 20.*) portaieis Mini Game;
21 ° ao 95?) assjnaturas tn<nestra*s das re-

vistas VIDEO NEWS, OUAS RODAS ou
OFfCINA MECANICA. uma oeias. a escc-
tm\ 96.° ac 101.*) camisetas VIDEOGA-
ME Os lejtores prermados da capital e da
Grande Sao Paulo devem retirar seus pre-

mios na sede da Sigla Editora Ltda, com
Artete Lopes, a Rua Afice de Castro, n° 60.
Vita Mariana, CEP 04015, — Sao Paulo,
SP. Os pr&nios dos lettores do interior de

Pado e outros estados serao envta-

dos por Sigla/Tec Toy. Agora, e s6 confe-

nr se a seu nome esta na lista'

;

*

r\ Vquem ganhou / \

^

1. e*j*r Pruden* ftedridu* - Ub*48mte<M£i; 4. Javir
Kan saya- SSo aornardc do CafnpcuSP, t. Jos*

••*> Piufctf&P, «. P+oto.U. R.A»m*tda - SAoPau-
J. (Achfll R, Ou*'f -- Omsco/SP *. AndrAOav*.

do 8 Gu'fTwr§e4 - SAo P*Jo/SP. 7. amoa L PaMrnu
-d«aro du SuSP t. «c*de Jasi*Cw»«fDodo«

*oe-c * \-

nwWB-'— WwiWRJ ; 10. M*s
• j £o#a - SAo PsulftSP, 1 S. M«

'

«M0 d» F«#V3 Cottd '---ft* d6 Jar*sn>R;; 13. Jr

eiidfRJ H.A*
Sao PftuJoiSf* 1*. MtBtCQS'CVudc n .-

- Sio P«mkvSP IS. Marlon H. terrain. - - SSo P*
:-o« Sfcwnra «».S<v» - R>gm Jan*f&TU 1*, M*

pj*,ii«iw»o lUftiKJc^c* - Sao paavsp. itr Red^o g. m
I Tflbo/Rj M. N*r l nitfe cw Siva —

$8o Pjhio-SP 21 . M*rcia Pt^i aaC"^ — flio d» Jswi-
3u*9vo A d« &h* -: flm de JanevoffU,

23. -".- .a-vflo 3tW>» ftodnjjuw- fto<»0 Jw^^RJ. M.
"I'^ss F«niBidea — Sao Pi .

2*. r-emando L^»!» da S(i*a — Sfc Pav*^Sp; ?$. FSfto
A HUfivuma —?*& ftl 'v^veste Oo

-'. M. fteb»to B. Aaaaf Jr.. - - Ste Pfc .

-•-:R.;. jij. Ctov v, ia -, iOr«SP 3i Gttt
laStwa

S3. Al«s4*nd« <&> fiocho Brr
i

34 • vkiMOo de Saw* Cavri6^.««i — Rio 96-Ja
35 HWv | (tr.Sunfl-- ' -

: 39-

Atessfc'id.'Ui Mt«o de Anara.is — Sa .
•

. PBtfij

JWWS CUT -:-!--

^SP:Sf
SP M>.

-2CS W^r* P^s
v (

nleJtr-f. -

54

M-...J.J ,::/,-:-

•
!

no -

M !

A Bv
it Mwcc

50. tkft.v &«»»-* Elee*f'a - R
nwo/RJ

:
t«. W*co F-vanttit v*wb» de JUc - «tt> de

Jftn«ho'ftj #8. Cosar P ^«r?*ni - S*iP*

;.c S*. C*o Vjrts S«rca0t» — Sfto
^mpo/SP, w. HD^»tc Lew tfecirvij»)0 ~

M
I

5 ife'iG)

hQwW — Ro
fen

tie Jawih«FUi ?C Rc^ftto M*ro« 0» Gosta Saaos - Sfio
P*4k>;SP. 71, PefiCWi flochfl - SAo PaibSP 7?. O*

I
i .« M(*?*&<RJ, 73'. 4M»«>df9

'*. D«vl &»-
n«*oOf^»t- SAoPjuKys^.Tf.fecaufcCawrHiL™"*
A*oo fto de js.-»»«s.* ..'^«*d«S*va

' ^'
- <*>rAfoa - S*> P*>

?•. HftScio H^ 3-«>L«g Mc**&{i - fi,o deJon«iroAr.

Mirco HktW Oo«« - SAo P<w)i'9P. At . Cfca-ro Rswnun
doda-SiNa- Gu«i>jr««wSP. gj. .-. ^«*<i»

I irt>fAfflC*VOdBMo4>
•- M-AnyrfuM. S&Sii--.

-

•7. P«tto Gowws-— Sto Pfc^.SP W. J«i,'Wl*» Ramos
• &$.Ai>VWdDtte-C**oP*7W«--

Si v«R«S*w. : ;.'-.*wRJ. W. v

W»dA - SAD P»»^» S,to
J

. :»9» S*»a Wm» Cardoao Ntito - f*o do
•- *Hx*ioSa'- ^titofHi 97

-'--
• ':<c^d»$bi^*$fe*~flia^.'iJaM>-

90. R*d* WctHcto — SAo p*U 3i>'SP. H. Faw^anao
?JtrictfSP. 100. PaLjioAw...

naRta* - SAo PimWSP: «rt, B»y«o G«wl0'd»'Andf»-
* - $Ao P»uio/SP.
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L1VR0
ILUSTRADQ

COM
DICAS Dt

GAMIS

T E R C E I R A

DIMENSAO
Transformer a Jala plana de um televi-

sor em um ambientecom tres dimensoes.

onde o jogo se desenrolana com mutto

mais realismo, ainda e urn grande desafio

para empresas fabricanles de consoles e

programadores (os que fazem os jogos)

Nao que ales nao tenham tentado — tan-

to a Sega como a Nintendo tern sstemas
de simulacSo de tres drmensoes, que sao
obtidos com o uso de ocutos especiais —
mas a ideia nao e tao facH ass*m de

execuiada E
r
pelo menos para os games

de 8 bite — como os Nintendo e Master

System — os resultados n3o s£o
safcsfatorios,

Como funclona

Tanto o sistema ufclizado pefa Sega
(Master System) como o sistema utiiizado

pela Nintendo baseiam-se em duas ima-

gens diferentes sobrepostas na tela, que
sao sincronizadas atraves do uso do dcu-

los. A maneira de stncronizci-las e que e
diferente, A Sega utiliza uma imagem fixa

na tela, a do primeiro p&ano, enquanto que
agem do segundo piano aparece so

breposta e piscando em mtefvaios regu-

lares. Com o uso de deulos de crista! Ifqui-

do — que pscara no mesmo intervalo que

Album de games

A DimensSo Video e Informatica

Ltda esta iancando duas novidades

que vao agitar" os gamemantaccs,
Uma delas e um album de figu/inhas

contendd fotos, chcas e informacoes sc-

ore jogos, O album tera 48 tigunnhas

em PVG ftexivet, de encaxe no album

e as repefcdas podem ser trocadas na

prdpna Oimensao Video.

Afem do a" Ibum, a tocadora cnou o

Gamecard, ou seja. cartoes em PVC if

gtdo. tambem com fotos e dtcas. Ele

sat com 14 jogos do sistema Nintendo

e 10 Mega Drive.

A OmensSo anuncia ainda, para bre-

ve, o aiuguel de consoles Mega Onve.

Agora, e agua;

Enderecos: rua Santa Virginia. 107
(011-217-7161); rua Atonso Celso,

771 (01 1 —884-8151); rua Xavier de To-

ledod, 210/23 (011-36-3226). iodas as

loias foealtzadas em Sao Paulo, SP.

a segunda imagem. mas alternadameme
— o segundo piano se fixa. mais atras do
que o primetro.

O sistema utHizado pela' Nintendo a mais
simples. jogo 6 montadocom duas ima-

gery sobreposias, mas que nao piscam.

Uma deias e sensrvel ao azut e a outra ao
vermelbo. Os oculos, bem mars simples.

sao apenas uma armacao de papeiao com
"lentes" plasbcas, uma azul e outra ver-

melha, Ao se ofhar para a tela com eles,

a lente vermeiha anconiza uma das im*
gens com a outra. recebda peia lente azul.

mas em dois pianos diferentes. A imagem
formada pela lente vermeils estara mats

a frerrte,

Na pratlea

Os resultados praticos desies dots sis-

temas atnda estao longe do ideal. Em um
teste pfatico. em que dois jogadores tes*

: n os mesmos logos (Gut Run 3D pa-

ra o Master e Rad Racer para o Nintendo,

dois jogos de corrida muito parecidos) em
te4as 3D e 2D

?
ficou constatado que os

dois sisiemas mais atrapalham do que aju-

dam. Toni Ricardo Cavalneiro. de 13 anos.

8 VIDEO NEWS GAME



maiore icessos em Nintendo

Mega Man

Castlevarwa lit: Dracula's Curse

Teenage Mutant Ninja Turtles !l

Mega Man II

Super Mario Bros 3

1
i Gaiden II.

The Dark Sword of Chaos

Teenage Mutant N lies ll

Teenage Mutant Njnja Turtles

Chip n Dale Rescue Rangers

(Tjco e Tecc)

Bugs Bunny — Birthday Blowout
(Pernalonga)

Tetr*$

Wheel ol Fortune

afirma que joga muito methof sem quat-

. c de oculos "Etes acabam confun-

ainda ma's e, embora haja urn efer-

: tenaonaJ. de nao e tao bom A ima-

a parecendo que est£ torta Isso pa-

ra o N»njendo Os 6cu<os do Master sad
methores. nao confundem tanto"

indo Paternostro Araujo, de 1

1

anos. e da mesma optniao: "A gen 1
'

3 sensacao de pfofunddade. mais com os
dculos do Master ao que com os ocuios

do Nintendo, mas os dots atrapatham pa-

ra jogar. No Master, o visual e mars boni-

to'-"

Outfo ponto que f»cou daro durante o
teste £ que os ocutos bos etas ststemas

acabam cansando a vista dos jogado^es

que nao aguentam tear mi,

usando-os. E, depcHS de tira-ios. pnnopal-
nente os Nintendo, a 38 erobaca-

da por algum tempo, adaptando-se a 'ma-

Do qualquer.manetra, pelo menos para

sua!, jogaf urn cariucho tridimen-

sional nao deixa de sef uma expeft6noa

mteressante, tanto no Master System co-

no Nintendo.

A PRIMEIRA E UNICA
LOJAQUETROCA

O CARTUCHO VELHO
POR UM NOVO.

O seu cartucho

velho vale

uma "nota

Ligue

p/cota^ao

de pre^os.

.s. mof
R. Domingos tie Morais, 1214
V. Mariana- Sao Paulo - S.P.

F: (Oil) 549-4106

i

No Master System o
ocutos £ d* crista!

hqwdo e permite qu« L
• immgem s#j* vist* am C
do*$ ptanos ditarentaa. s*

VfDEO NEWS GAME - 9

Vor VIDEO

LOCAQAO DE CARTUCHOS

NINTENDO • SEGA
ATARI

LOCAQAO EVENDA
DEFITASEACESS6RIOS
PMDEOE VIDEO GAME

VIP video
R. Verbo Divtno, 214 -Sto, Amaro

Sao Paulo ~$,P. CEPQ4739
F. (011) 5224394

.



"O PARAISO

DOS VIDEO GAMES

NO SHOPPING:'

CONSOLES ECARTUCHOS PARA:

HBGArDRI

M
i <NTDMSYSTEM

.QrYNAVlSH >NII

BIT SYSTEM
I

•ACESSORIO&

•IMSK 'I \l \sLK
I

M
| | |

- |( ft

FONTES

On
iM Llltl-

II

Pes o altarrn

intr fore os logos atra

TECH VIDEO
CENTER IMIKAPU1KA

Hst ) IURUP1S LOJA 15 B

IONE: <ni1i "4 5 740$

OS MINIS
Se a narnorada demora a se aprontar

o medico a alender, ou por qualqu-:

z&o na urn tempo livre no qual nao ha na

da para razer, o probfema esta resoivido

para quern tem um oos muii '>es"

por1ate*s que podem ser adqu'ndos no

mereado Todos eles tern uma caracieris-

tica em comum s3o eompactos, leves e

faceu de transportar

Mini Game
A Tec Toy empresa que produa no bra-

is consoles e games' da japonesa

Sega (Mega Drive e Master System), esta

lancando no mercado osM irn Games. uma
sane de jogumhos portateis. bastante sim-

ples mas muito divertidos. De tamanno re-

duzldo — mats ou menos o lamanho dt*

um control^ dos consoles normais o Mm
Game possui tela de a tslal liquido, dots bo-

tdes direcionais e um botao de tiro. Cade*

"consolmho" pode ter ate dois |ogos na

memdna. com vanacao progressiva da ve-

locidade — a med'da que se joga, b

^aevai aumentando Algunsao
tos em cartaz World GP. de cornda. Su
per Tennis de esporte e CacaVampiro.
aven'

Game Boy

A Nintendo lambem tern o seu portatii

que pode ser trazido do Exterior E que

apesar do tamanho reduzido, 6 bastante

solislicado De lato. o Game Boy nao £

apenas um joguinho compacto. mas um
console compacto — ele e do lamanho
aprojumadode um "wafkman" — que in-

clusive lunciona com cartucftos Os jogos

vem em pequenos cartuchos que sdo co-

nectados na parte traseira do apareJho. po-

dendo ser trocados ao gosto do jogador

— como nos grandes

O icystick" vem no prbpno oorpo do
apareiho. que tern tela de cnstal Ifquido.

e incorpora todas as funcoes do controle

normal, com o drrecional em forma de cruz

{como nos controles Nintendo) e, log

lado, os I A" e "B"
E jogos para o Game Boy e o que nao

lalta Quase todos os bons cartuchos pa-

ra os consoles Nintendo normais possuem
versao para o compacto Assim fartanj

gas Nm|a, Castlevan»a. Mano Bros , Robo
cop e muitos outros astros do "videoga

cabem agora no seu boiso E podem
enirar em acflo no rnesmo 'bat-canal", a
qtid a em quaJquei

baMocaJ



CARTAS

Super M£rio Bros. 1
Ssnti Jalta tie uma secio de cartas na

VIDEOGAME n,°1e gostana que fosse in-

cluida nos numeros segumiea Tambem
soficito que publiquem minha mensagern
atengao. (ogadores de Super Mario Bros.
1 \ Nao eslou conseguindo sarr da fase 8-1

.

Alguem pode me ajudar? Gostana de tro-

car dicas dessa aventura dos super irmaos
Mano e Luigi, Escrevam-me.

Bruno Thiago Vieira da Costa
Rua. Mandurucus, 1 171,

CEP 66010. Belem, PA
Pronto, aquf esta a secSo de cartas.

Nosso colaborador Toni Ricardo Cava-
Iheiro aconseiha que voce tenha um
pouco de pacieneia nessa fase. £ so
questao de habilidade da 8-1 ate a 8-4,

nao ha segredos. Na a-4 f quando vo*
ce chegar la tern uma ordem carta de
entrada not tubes
Depois da primeira plataforma, entre

!

no cano logo em seguida. depoia va
andando ate quando aparecer um ca-
no no alto Seu pulo sera insuflciente
para entrar nesse cano, mas ha um tru-

que: dar uma cabecada a esquerda do
cano alto, que aparecerA um quadra-
do. Suba no quadratic a antra no ca-
no. Voce saira na agua, va ate o final

a antra no cano, depois voce saira da
agua e deva entrar no cano qua flea de-
pois do buraco, que voce ja saira no
dragSo. Ai e s6 pegar o machado e
pronto, chegou ao flm do logo. Seu en-
dereco esta publicado para quern
quiser.

Super M£rio Bros. 2
Ola. pessoal. Meu tio Plauto comprou o

Super Mano 2 e eu gostana de saber lo-

dos os macetes Ate agora, so sei Ir ate o
segundo mundo. Ah. adore) a revista

Qenfal.

Gtsela L. Lopes Cabral

Tanque. RJ
Aos iXHJCoa voce domlnara o jogo in-

telro. nao desista. Neata edlcSo da V
0EOGAME voce encontra varias dlcas
tio Super Mario Bros. 2. Bom jogo e
obrigado pela carta.

Super Mdrio 3
Na edicfio n.° 1, pagina 14, na foto do

"game" Super Mano 3. na primeira colu-
na, quarta fil&ra. vemos que e um atalho

para outras 1e»as Como conseguir esse
atalho?

Paulo Fernando G. Konig
Sao Paulo, SP

Voce cita o mundo 1 , fase 3. Para
conseguir o atalho, abaixe-se no retan-
gulo branco no final da fase e perma
neca assim por etneo segundos. Voce
ir£ para tras do cenario e pod era ir ate
o final da fase. como descrito no texto
da VIDEOGAME n? 1. Na parte preta,
voc6 tern de tier uma cabecada num
quadrado com uns objetoa rodando
dentro. S6 que voce nao esters vendo
o Mano e tera de calcular aua posicio.
Dai ira para a cena da foto que voce cl-

tou, onde pegara uma flauta e T ao toca-
la, ira para a Warp Zone.

Double Dragon II

Guero saber todos os golpes que po-
derm ser feitos no meu joystick no jogo
Double Dragon II. sjstema Nintendo.

Cristiano Parrara Cortez
Rio de Janetro, RJ

Vamos a relacao: A e B Juntos, pulo;
A, com o personagem virado para a di-

refta, soco; botio B, com o persona-
gem a esquerda, chute; A e B Juntos
e quando estlver no ar, flcar apertan-
tio sd o A, da uma giratdria; se estlver
proximo ao adversarto e apertar os
dois juntos, joelhada; com o direcional

a direita, flque dando socos no inimi-
go ate que o personagem pegue o ad-
versario pelo cabelo e fique dando joe-

Ihadas em seu rosto; os dots juntos (A
e B) e direcional, voadora.

Pistola em Atari
Quero saber se a pistola do Master

System e o oculos 3D (tercera dimensao)
servem no Atari 26O0S.

Luis Antonio Neto e
Jose Eduardo de Ol.vetra

Sao Sebastiao. SP
A pistola do Master System pode ser

encaixada no Atari mas adquire a fun-
cao do botSo unico do controle, ou se-
ja, faz spenas a personagem pular na
tela. Quanto aos oculos 30, nao ha co-
mo ser encalxado no Atari 26005, e o
prdprfo slstema Atari nao permite ea-
te tipo de recurso. Veja reportagem so-
bre 3D nest a edicao.
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GAME&VIDEOCLUBE

A MAIS NOVA LOCADORA

-DE VIDEO E CARTUCHOS

^S^g 1

P' VIDEO GAMES DA"
ZONA NORTE

^COAf/>/?A £ VENOA^

DE MICROS NOVOS £ U$ADOS
\ •

CARTUqHOS E CONSOLES

OS MAIORP& SUCESSOS
EM ME^AfiklVE, MASTER

•E NINTENDO

R Dr. Cewr, 71
Proximo *o metr6 SuUni

Td.: (OH) 950-8148

SR£VE FtA VILA MA R IANA
%

ABERTA ATE AS 20QOHS\
DE2;ASABADO \

TRAGA E&TE ANUNCJQ
E GANHF. UMA IN5CR1QAO

TECNOFAX
COM. E ASSIST^NCIA T^CNICA LTOA.

NINTENDO
SEGA ATARI

Transcodificu^ao em 2 horas

Assistencia lecnica

EspeciaJizada em video

games de todos os

sistemas, nacionais e

importados.

VENDA DE CARTUCHOS
E ACESS6RIOS

CONSERTOS E

TRANSCODIFICACAO DE TV t

VtoEO, CAMERA

D*pt? Tecnico

R. Sta. Ifigftnn, 295 - 1? and.

Conj. 115 - CEP: 01207 - SP

FONE: (Oil) 222-147ll
- 1 c-



corseEL
LTDA.

AUTORiZADA
DiSMAC,
TEC TOY,
MtLMAR,
DYTHACOM.

COMPHA, VEMDA E
THOCA DE VIDEO
GAME-ALUGUEL E

VEMDA DE CARTUCHOS
TRAnSCODiriCACAO
MNTEnDO, SEGA,

ATARI ALUGUCL DE
VIDEO E CAMERAS

COnCELLTDA.

Rua: Jose Masc&rcnhas,
1. 185 - salas i c 2 - Vita
Natilde - Sao Faulo SP.
fones: (O I I) 295-5 152 -

tl-0357

CARTAS.

TRANSCODIFICAfJAO
(Para colorido)

NINTENDO

ATARI

SEGA

i \ \

VIDEO & CAMERAS
Consettos e Transeodifica<;6es

Para: Video Games
Video Cassetes

Cameras

Av, Aurora . 291 - 3? A .
- Conj. 35

R. Sta Ifigenia. 295 - 2? A. -Conj. 209

FONE: (Oil) 221-4238

Labirinto secreto
Ftquei com urna duvida. Na VIDEOGA-

ME n° 1 . voces dizem na pag'na 1 1 que
no console Master System ha trfes jogos na

memOna. Hung On. Safari Hunt e Lab

to. Como faco para jogar o Latwtnto?

Mateus Rodngues Alves, Canoas. RS.

Fabio Emilio Superbi, Sao Paulo, SP
Para ter acesso ao |ogo Labirinto, an-

tes de Iigar o Master, coioque o dire-

cional para cima e aperte 1 e 2, e ligue

o console. O jogo aparecera. Vejam
mais delalhes na secao "Sega".

Ninja Gaiden II

Gostai do 6timo uabatho da VIDEOGA-
ME, que me ajudou a escoiher o cartucno

Nmja Gaiden II So que estou pedindo Lima

d»ca para destruir o monstro e saber se

cheguei ao final do jogo, Na fase 5-3. en-

trant© o monstro qye luta com a espada

negra do Caos. EJe e parecido com o che-

1e de todos os outros monstros porque a

gual ao monstro que aparece na

apreseniacao.
Adnane Caversan

Sao Paulo. SP
VIDEOGAME agradece e sente ter

cumprido seu papel ao ser util em sua

escolha Sua dica: voce deve ficar no

canto direito inferior da tela, encosta-

do na parede Quando o monstro esti

ver no meio da tela, voce pula. da tres

espadadas nele e volta para o mesmo
lugar da parede, onde os tiros do

monstro nao o acertarao. Voce neste

momento ainda esta longe do final. Ele

val ate a 6-4 a o monstro ressuscita

mais duas vezes, uma como Ashtar e

outra como aranha gigante.

Locadora
Pretendo abr»r uma locadora Oe cartu

chos de videogame e gos'ana de saber se

voces podem me informar onde con :

oscartuchos por melhor preco, qua^s sao

os mais alugados, e o que £ necessario pa-

ra equipar uma iocadora?

Paulo Roberto V. Santos. Cabo Frto. RJ;

Adem'.r Francisco Vale
i

nbO, SC.

Jorge H, Sesdter, Novo Hamburgo, RS;

Lucas Silva Canavarro, Belem, PA
A estrutura basics de uma locadora

de cartuchos de videogame e a mes-

ma de uma locadora de fitas de video-

cassete. De forma simplificada, e ne-

cessaria uma "chapel ra" com os titu-

los e um resume do fogo para que os

jogadores possam fazer sua escolha,

de acordo com cada si sterna (Sega,

Nintendo...); ter uma ficha de cada

cliente. cobrar uma taxa por dia de lo-

cacao,- e manter um permanente con-
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trole sobre os logos que estSo dispo-

niveis e os que estSo locados. Para sa-

ber quais sio os logos mais alugados,

confira a lista dos ma lores sucessos
publicada na secao "Bits" da VIDEO-

GAME, e os prdprios jogos publicados

na revista. Hi tambem empresas espe-

clalizadas em dar assessoria a quern

pretende montar uma locadora. Uma
delas e a Progames (Rua Albion n? 65,

2? andar, c|. 24, Lapa, Sio Paulo, SP,

CEP 05077, fone 011—831-5787 e

261-7935), que atende interessados de

todo o Brasil.

!

i

Shinobi
Gostana de receber inforrnacSQ sobre o

logo Sbmobi do Maste? System: como ven-

eer a ultima fase? Gostana de dar uma su-

gestao a revista: colocar os recordes dos

s jogos.

Gustavo Modesto Gurmaraes Freder^co

Belo Horizonte, MG
Voce deve jogar desde o comeco

procurando chegar ao final com pelo

menos uma das tres armas (espada,

chako ou corrente), os quais ajudarao

bastante na deslruigao do ultimo

monstro. Sua sugestao (e de outros lei-

tores) foi atendida: os recordes estao

na pagina 50.

Quantos bits?
QuefO tirar uma duvida quanto a um as-

sunto que li na. pag»na 7 da revista VIDEO
GAME n° 1 , texto sob o ti'tulo fsieo-Geo

a 5* Geracao d»z que tot lancado no Ja-

pao este videogame de 16 bits. Outra re-

vista. no entanto, lala que o Neo-Geo e

de 32 bits. Guem esta certo?

Jair A, Alme<da

SSo Paulo, SP
Conforme afirmado na VIDEOGAME

n* 1, o Neo-Geo e um videogame de
5." geracao de 16 bits. A confusao po-

de surgir porque no Neo-Geo ex istem

dois processadores centrais. cada um
com IB bits, maa tsto nflo o torna um
console de 32 bits. Veja mais detalhes

sobre o Neo-Geo nesta edicio.



Comumcado
A Dimensoo estd retirundo todos os cartuchos importados para

Mega Drive e Master System de suas tojas Com issq

estd saindo na /rente pela igualdade de oportunidades

a todas as locodoras, de qualquer porte

A partir de agora trabalharemos apenas com os cartuchos

TecTby, de qualidade reconhecida por todo o mencado fhm tanto,

a Dimensoo pede a compneensao de todos os seus assoaados,

esclarecendo que a falta de alguns tftu/os sera provisoria

Isso porque a TecTby ird se empenhar no langamento de
cartuchos, tanto pom Master System como para Mega Drive

A exemp/o do quejd comprvvou, com o iangamento de mois
de 60 ti'tulos para Master em apenas um ana

A Dimensoo estd certa depoder contar com a colaboragao

de outras locadorus nesta fase de preparagao para um novo
mercado, onde, a medio praza ieremos efetivamente a igualdade

de oportunidades a todos, e maiones possibilidades de oferecer

aos usudrios um numero significatiix) de langamentos Que, em
pouco tempo, poderao ser simuitaneos no Brusif e no Exterior.

% DIMENSAO



COMPRA, VENDA

ECONSIGNAQAO
• Vtdeo Game
• Joystckes
• Adaptadores

CONDIQdES ESPECIAIS

P/LOCADORAS

LOCAQAO

DE CARTUCHOSPARA .

• Mega Drive
• Dyna vision II

• Master System
• Phanton

JOGOSNACIONAIS
E IMPORTADOS

ELPtSOM

COM. DE CINEFOTO LTDA .

R. Cons. Crispiniano, 105
1° A.Conj, 13

CEP: 01037- Sao Paulo - SP

(Prdximo a Pea. Ramos)

F. (01 1)37-7688

Duvidas e dicas
Por que os cartuchos Magmax e Dou-

ble Dragon nao pe-gam of- .deogames
Nintendo de 60 pinos. particuiarmente o

VG 8.000 e Dynavisiors II? No Magmax, o

jogo comeca e em deterrtvnado ponto da

urn tipc de pause, sem volta. No segun-

do. Double Dragon, e preciso ligar e des-

ligar o consoie vanas vezes. F;zernos um
teste com consoles Bi; System e Phanton

System e ndo ocorreu nennum problems

Gostana tanoern de envia/ duas dicas. 1)

No jogo Super pitfall e possiVe! ganrvv

nas vidas. Basta pegar um sapo isoiaoo

e rnata-lo vanas vezes. A cada sele sapos.

??J&?

cuico vidas. 2) No jogo Rock

ou Mega Man, pode-se pegar vanas vidas,

Basta. na ultima parte do casteto do Dr.

Willy, pegar a viaa antes des ultimos mons-

tros e voltar la afras usando a M Weapon,

pegando v;das quantas ve*es quiser

Claudio H. Petraglia

ftujutabs

Tudo indiea que voce esta usando fi-

tas da Nintendo americana Em alguns

consoles ha necessidade de um pe-

queno ajuste. com a colocacao de uma
peca extra para que estes cartuchos

funcionem normalmente, o que deve
ser feito por um tecnico. Se nao lor f ei-

to este servico podem surgir proble-

mas tambem com o Teenage Mutant
Ninja Turtles II e com todos os jogos

da Mindscape. Tudo cento com suas di-

cas de fogos, voce deve ser um dtimo
jogador.

EndereQO
Gostana de sabe* o endereco do fabn-

cante do console Master System, a Tec

Toy. porquequef;a ped'r algumasmtc
C6es diretamente com otes. A VIDEOGA-
ME e um excelente trabalho. Parabens.

Aiessandro Nunes Fenotto

Taubate, SP
endereco da Tec Toy: Av. Ermano

Marclwtti, 576, Sao Paulo, SP
T
CEP

05038. A Tec Toy tern a Hot Line, um
servico exclusivamente para dar infor-

mscoes por telefone aos jogadores de

Master System e Mega Drive. O nume-
ro da Hot Line: 011—260-3877. E
obrigado!
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Predator
Estou escrevendo para dar uma dica do

jogo Predator — Arnold Schwarzenegger.

Ela serve para os mass curiasos que que-

rem chegar ao final do jogo. Serve para

oualquer fase e qualquer lugar menos no

big mode. A dica e so apenar o botao di-

snaf para c^ma e o botao A. Tomara

que seia

Antonio Tinoeo. de Lacerda Neto

RfO de Janeiro, RJ

O segredo dessa sua dica e a rapl-

dez: o botao directorial deve ser colo-

cado para baixo. para cima e apertan-

do simultaneamente o botao A.

Mega em Phantom
Voces podenam me rnformar se o joys-

tick do Mega Drive entra perleitamente no I

Phantom System? Adore a revssta.

Victor Pimentel de Cerqt;e3ra

Rio de Janeiro, RJ

O joystick do Mega encaixa mas nio
funciona no Phantom System, e a ex-

periencia nao e recomendada. Cada
controte coditica certas mensagens ao

console e se os sistemas forem dife-

rentes. como nesse caso, o console

pode ate ser danificado, A equips da
VIDEOGAME agradece o elogio.

Assinatura
Guero parabeniza-ios peia exceiente re-

vista VIDEOGAME A has. j-a < e reli a re

vista umas 10 vezes e mat posse esperar

o numero 2. Goste de tudo, E possivel fa-

;ma assinatura? Voces podenam me
fomecer o endereco do fabricate dos car*

tuchos Phantom System^
Vanildo SJnfronio do Nasctmento

Recife. PE

A revista VIDEOGAME agradece os

elogios.Por enquanto, VIDEOGAME so

pode ser adquirida em bancas, ja que
ainda nao ha asst naturas. Mas sua su-

gestao esta sendo estudada. E anote

o endereco da Gradiente, fabricante do
Phantom System: rua Henrique Mon-
teiro, 90, Sao Paulo T SP, CEP 05423,

font 011—212-9078. O da Tec Toy
tambem esta publicado nesta secio.

pub



SALVESEQUEM PUDER
Voce corre perigo.

Famosa no mundo
\ inteiro, a mais avan-

cada tecnologia em
video game ataca o Brasil com o no-

me de Bit System.

Sao monstros, mfsseis, flores carnfvo-

ras, bombas e naves espaciais, arma-
das para desafiar

sua inteligencia e

sangue frio nesse jogoj

de sobrevivencia.

E matar ou morrer,

E por mais que voce ga-

nhe, vai ser impossivel

resistir aos poderes de
urn Bit System.

Afinal, ele e o unico video game com
cartucho embutido, que fica sempre

protegido. E o unico que

traz dois joysticks com
botao turbo, verdadeiro

acelerador de emocoes,

presente tanto no mode-*

o standard quanto no con-

trole remoto

sem fio, que e optional, assim

como a pistola Light Gun. E,

como nenhum outro que desembarcou
em territorio brasileiro, o Bit System

tern mais de trinta jogos alucinantes.

Se voce esta

mirando no
jf ^#t|f(M|A^

que existe de ^^^^W*Hw%
mais moderno em aventura, auda-
cia e emocao, capture urn Bit System.

E esteja pronto para desafiar o
me

"

sua emocao esta em jogo.



SISTEMA NINTENDO

>
MEGA MAN III

DiFlCULDADE ••••
GRAFICOS ••••

MUSCA/EFEITOS • ••••
TlPO: Aventura CLASSiFlCACAO • • • • •
Mega Man, um ampatico rood, este de vo<ta na sua te/cei-

ra aventura E. durante 21 <ases, devera" enfrentar 8 novos ro-

56s maus. passar par uma revanche com os roods inimigos

do Mega Man n e ajnaa oerrota? Dr. Wiley o ciemista do mal
que construiu todos os robos e ptaneja acabac com a paz no
rnundo. Feicil nSo^

Para esta tarel a. Mega Man esta mas preparado. Agora ete

coma com um novo movirnento, podendo escorregar por pas-
sagensestretas Para isso, aperte o d.reconai para ba'xo jun-

tameniecom o botfio A. E tambem conta com um novo alia-

do: Iratase de Rush-, um robo de ultima geracao caoaz oe voar
e transporta-lo a lugares que ser:am iriatingVeis.

A pnmeira missao oe Mega Mar sera de^otar os o :o robos
inimigos, uma tese para cada um deles. Embora ele possa es-

coiher quern enfrentar. pa/a aiguns oeles sera" necessano usar

uma arma especial adqumda quando se vence quaquer mi-

migo. Por isso, Mega Man oeve enfrentar os tnimigos na or-

dem a seguir

Top Man - Nesra tase, ha uma vida (toto 2). Voce" cnegara
lacHmente ao Top Man, o pfime"0 Inimiop. Para vence-io 1-

"'0 canto da reta. adrando sempre. Mova-se pouco para
escapaf dos pedes que ele pgara" em voce. E. quando ete cor
rer em sua direcao. pule por cima e repia a operacao. desta
ve? no ouiro canto da tela (toto 3)

Shadow Wan — Ele sera vencido facilmente se voce usar
a arma de Top Man (Salad — TO). Basta acert<Mo seguidas
vezes pa^a passar desta tase (toto 4).

Oamini Man — Este rirmigo se d;vtdira em gemeos,
atacando o com tsros e pulos certeiros (toto 5). De novo, tern

de ser na habtiicaoe fuja dos tiros e acene quaiquer um dos
ck>s contmuamente. Use a arma de Shadow Man (Select —
8H)
Snake Man e Magnet Man — A ordem para veneer estes
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dots fo06s e mcWerente. ja que e»es podem ser eliminados com
a arma normal. Snake Man pode ser elimmado se voce dear

no canto esquerdo da tela- Sera ma>s ?aof escapar das cobras
(foto 6). Magnet Man oara urn saito pequeno, seguido de ou-

tro grande t hora de passar embaxo defe e continoar airan-

do pelo outro laoo (tow 7).

Hsrd Man — Nesta tase. voce nao precisa perder energy
maiando a adeihmha Apenas volte o sufioente pafa dra-la da
tela (toto Bi Hard man tentara puiar sobre Mega Man Quan-
do ele suDir passe per oaxo dele, atirando pelo outro lado
Gualquer arma serve (loto 9).

Needle Man — Nesta lase, use a teenca de escorregar (fo-

to 10). Voce eJimma Needle Man com a arma GE
Spark Man — Para passar peio local da 'oto 1 1 e prosse-

guif. use o Rush Jet, adquir-do quando Needle Man foi venci-

E, para vence-io. tern de ser na ha&lidaae. Use a arma
NE(foto 12V
Voce deve enfrentar agora os 'ObOs da sequnda aventufa

em revanche Sao mais quafo fases O cod»go oara esta aven-

tura est3 na foto 13. Depois desta rase, vocfi ainda en^renta

mais tres mirrugos. um deles uma repirca ma de Mega Man
(fotos 14 a 17)

Fases 13 a 20 — NowanwilB os robos venodos nas oto
prime«ras lases (foto 18) Use as atmas corretas (da esquefda
pa Fa a dtreifa) 1) Needle Man (NE). 2) Magne! Man (SP) 3)

Gemini Man (SH). 4) Hard Man (HA). 5) Top Man fP) 6) Sha-

dow Man (TO) 7) Spark Man (SP) e 8} Snake Man (NE)

Dr. Wiley — Para vence-io, espere o momento carlo pa'a
entrar deba^o dos pinos e acertar o canhao inferior (foto 19).

Com o Rush Jet, suba ate o Dr, Wiley e acerte-o. descendo
quando efe estiver atirando (toto 20) A surpresa. era apenas

robo. O verdadetro vem a seginr. numa maquma mortfte-

ra. Use o Rush Jet para cnegar ao local carta (loto 21 ) e use
a arma SH robo dara tres tiros e tara uma pausa. E hora
de puiar e atirar. E, quando aparecer o Dr. WiJey, a tecnica

e a mesma. sd que com a arma SN (foto 22} Se voce quiser

cfiegar aqu "oe ca^a' use o cod'go (foto 23} Certamente sefa
mais facii ver o final do fogo!
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CASTLEVAIMIA III: Dracula's Curs©
OJFICULOAOE •••••

GRAFICOS: •••••
MOSICA/EFEITOS: •••••

TIPO: Aventura CIASSIFICAQAO. • • • • •
A maldicao do Dracuia esta de votta. Desde o seculo XV,

quando toi vencido por Simon Belmont. e<e pfanejava sua vol-

ta para dorrunar a Europa E, para enfrenta-lo, so mesnv
descendente da famiba Belmont Fefczmente, Trevor Beimont

esta vivo, e pode livrar a Transiivania deste grande mat. Para

tsso, conta com a ajuda de tres espi'mos, que vao aparecen-

do durante o jogo. e com armas espeeiais, que devem ser usa-

das nos mementos certos, O jogo rem de2 fasescom sub-fases,

mas pode ser encurtado por atalhos A cada 20 mil pontos.

uma vida extra.

Fase 1 — Nenhum inimtgo important© para ser ven&do nesta

fase. No estdgio 1 .03, quebre os do>s blocos inferiores para

pegar a energia. usando o chtcote (foto 2). E. para vervcer a

caveira do estagio i .04 (foto 3). voce deve estar com ochico-

te maior (aparecerao varios casticais no cammho. pegue pelo

menos urn deles) Havera entio uma opcao para escofher o

caminho (foto 4). Embora o caminho de baixo seja um ataino.

com o caminho de cirna voce passa peia fase 2 e passa a con-

tar com a ajuda de Grant Danusty. que tern a habilidade de

escalar paredes,

Faa* 2 — Nada de especial ate o estagio 2 04. no qua), lo-

go apds a escada com acaveiran na energia escondida na pa-

rede da esquerda, no quarto ou no quinto bfoco — quebre

os dots. &ga o caminho e pegue a vida no estagio 2.05 (foto 5).

Fim 3 — Af. voce j£ contara com Grant Danusty, mas use

Trevor para veneer o intmigo do estagio 3.04. O lugar exato

para ficar esta na foto 6 Havera outra opcSo de caminho. Es-

colha o de ba*xo. que o transportara para a tase 5

Fas* 5 — Siga ate o estagio 5 05 — & s6 passar pelas por-

tas. Para passar pelos espsnhos. ha uma dica: escolha Grant

e escale as paredes, passando por cima da tela (foto 7). Af

chegara o momento crucial do jogo: voce" devera enfrentar o

fiiho do Dracuia. Alucard A foto 8 mostra a melhor posicao

11 ViDEO NEWS GAME
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para acerta-fo. Depews de vencido, ele pefguntara se voce que?
a sua ajuda. Ele tern o poder de se transformar em morcego.
o que sera murto util. mas voce pode recusar sua oferta e con-
tinuar com Grant. A escoiha e pessoal, O consular de VIDEO-
GAME, entretanso. pretere ficar com Grant No esiagio 5.06,
por exemplo. Grant pode passar peio teto (foto 9} E. no final,

se voce optar peto cammhode banco, ira para a fase 6, evitan-

do urn monstro.

Fas© ft — No esiagio 6 01 , Grant pode passar pelo teto (fo-

tos 10 e 1 1), E, no 6.02. voce enfrentara Frankenstein, o mais
dificil inimigo do jogo. A foto 12 mostra a.maneira de Trevor
acerta-lo.

Fase 7 — Transferase ate o estagio 7.04 — voc§ pode
agarrar-se nas parades com Grant Para enfrentar o morcego
(o mesmo do final da tase 3). e fundamental pegar energia (So-

to 13} e ficar na posicao certa (foto 14). Em cada gofpe. ele
se dfvide em morcegos menores, ate quatro. que devem ser

nactos com o chicote (foto 15), No estagio 7.05, biocos
de pedra eairao. Para nao ser atmgido, puSe para o ultimo que

car, ate poder atmgir o andar superior. Voce nao sera afongi-

do (foto 16}

Fases 8 e 9 — Na fase 8, seu infmigo sera a Morte (estagio

8.03). Posoone-se no centro da tela e use o chicote, Na fase

9. estagio 9.03, use a faca, entrando em luta corporal com o
inimigo.

Fase 10 — finalmente. o tao esperado combate final. Se
voce prefenr, use o cddigo (foto 17), nao esquecendo de que
o nome deve ser STRIDERI Em A.01 , observe a posic£o da
wda (foto 18). Ela sera muito importanle. Em A.03, voce en-

contrara o Dracula. Aten^ao: mate-o com chicotadas
r
obser-'

vando a posfcfio certa na foto 19. Ele se transformara em ou-
tro monstro. que deve ser vencido com o chicote. Observe a
meJhor posupao na foio 20- O ultimo — a pior — monstro em
que Dracula se transformara so podera ser motto com o ma-
chado. Observe a postcao nas fotos 21 e 22. Ouando sua mao
bnlhar, significa que ele vai atirar raios, Prepare-se pa/a pular

e jogar os machados (foto 23). Mas, sera, que eJe estara mes-
mo morto?

VIDEO NEWS GAME - tt



TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES II

DlFlCULDADE: ••••
GRAFICOS: •••••

MUSICA/EFEITOS: • ••••
TIPO; Luta marctal CLASSlfiCAQAO: • * • • •

Nesta nova e emocionante aventura, Leonardo. Donatetlo,

Raiael e Michelangelo, as quatro tartarugas N'nja, lem um no-

vo confronto com o Destriifdof
,
que parece jamais des?stir de

seu maligno objetivo. conqursiar o mundo. E, para isso. ete

nao poupaja esforcos, sequestrando Apn«, a am«ga jornalista

das tartarugas, e ate o Mestre Sprinter Serao sete arduas fa-

ses ate a bataJha final com. o Destrmdor que por smal sera

a mais dtfial. Aten^ao: neste jogo. voce so tern tres "'continue"".

Alguns comandos A para pular , B para o golpe com a arma.

A e B rapidamerrte para salto acorn panhado de giro e golpe

com arma, e A para puiar, depots B junto com a diagonal' in-

terior para cjualquer lado, para dar a "voadora".

1 1 — Voce" deve. no final, enfrentar Rocksteady, Ele aura

bastante mas dara uma pausa. Acerte-o entao com a voado-

ra, fundamental neste jogo (foto 2) Mas, vence-io de nada

adianlara: o Destruidor raptara April
,
que devera ser satva mas

adiante

Fase 2 — Esfa dwdida em duas panes. A pnmeira, no Ti-

mes Square (em Nova York cidade dos EUA). Nao esqueca

de comer as pizzas {foto 3). Ma'S adiante, as piacas ca»rao da

parede, reve*ando <n<migos (foto 4). E o chetao, um javah cha-

mado Bebop. voce rnata com voadoras. como Rocksteady na

prirneira fase {foto 5). A segunda parte acontece nos esgotos

do Sofio, um bairro de Nova York, Seu immsgo sera o Prof

Baxter Stockman. Atinfa-o, tomando cuidado para nao ser to-

cado pelas formrgas que ete atirara (foto 6)

Fas* 3 — Dos esgotos, voce va< para o Central Park, sem-

pre em Nova York, e sera necessano enfrenter a neve, Nao

cata nos bueiros, po«s perdera energia (foto 7). Ouando o mons-

tro Tora for pegar a pedra, e a hora certa de dar a voadora

e fugir Repita isso ai^ vence-to (foto 8). No estacionamento.

voce pode eKplod'r os bams de gasoima para acabar com ini-
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migos (lotos 9 e 10). Baxter estara de volta, ja transformaoo em
mosca. Eleda urn smaf quando varatirar — sao duas "colas"
brancas ao tado da sua cabeca. Espere.e entao de a voa'dora.
Nesta fase, nao se esqueca da pizza (toio 11) E April estara
salva (foio 12)!

Fae* 4 — Destruidor nao dessfju, tendo sequestrado Mes-
tre Sprinter. E. na Madison Square Avenue (avenida tambem
de Nova York), a pnrrwa parte desta fase, cuidado para nao
ser atropelado. puJando os carros (foio 13). Voce passara" de
fase montado num "skate" a jato. Observe a tecnica para ven-
cer BiackhawK, o infmigo desta fase., na foto 14: quando efe
atirar, de a voadcra, escapando do Itro.e o acertando ao mes*
mo tempo
Fase 5 — Nesta fase, mosquitos mecanicos serSo seus pn-

meiros obstaculos. Elimine-os corn movimentacSo constants
e muttas voadoras (foto 1 5), Granitor, o chefao, pode ser der-
rotado quando abaixar a arma. Acerte-o e fuja (foto 16). Nesta
tela ha uma pizza, mas pegue-a somente quando sua energia
estsver acabando. Assim, voce lutara por mais tempo.

Faae 6 — Dois probiernas. o tigre. que pode ser encurralaJ

do no canro e vencido com golpes normais (foto 1 7] e Sno-
gun, o chefao. Sera prectso muita habiidade para acert^-io e
nao tocar sua cabeca, que se desprender£ lornando-se uma
pengosa arma que podera ser fatal (foto 18)

Faw 7 — Voce atinge, finatmente, o Tecnnodrome, a ma-
quina do Destruidor. Cuidado com os "sprays" congelantes
(foto 19). Stone Warrior, o primes monstro, pode ser vencido
com voadoras. Ficar atras das Imhas (foto 20) o protegera.
Krang. o penuttimo inimigo, pode ser acertado no memento
em que levantar as maos e gritar (foto 21 ) r

O mimigo mais difctl £ o Destruidor, e agora e a hora, Ele
se drvidtra" em do:s, mas voce so podera acertar o verdadeiro,

que sera sempre o que nao perder o capacete Matar o Des-
truidor "errado" signifies a votta dele com energia total — un
p^ssimo negdco. A tecnica e encurralar o Destruidor verda-
deiro no canto da tela e ap^carlhe seguidas voadoras (fotos

22 e 23), E, se voce chegou aqui. resta receber — merecida-
mente — os parabens da Qitima tela.
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SISTEMA NINTENDO
RAD RACER

DIFICULDADE •••
GRAFICOS. ••••

MUSICA/EFEITOS-. ••••
TIPO: Automobilismo CLASSJFICAQAO • • • *

Escolha entre uma Ferrari protdtipo 328 Twin Turbo ou uma
maquina de Formula 1 para cumprir oito estradas dilerentes,

nas piores condicoes; trafego pesado, noite, neblina © neve,

entre oirtros obstaculos. Atencao: vocd tern tempo m^ximo para
termtna/ o percurso.

Neste jogo. 6 possfvel escolher fase: Aperte simuiianeamente
os boides A e B Para iniaar o jogo, presslone entao a diago-
nal superior direita e START. Para "continue", pressione A,

8. START A tecla SELECT torna o jogo tridimensional (6cu-
los 30 opcionais)

SOLSTICE

DIFICULDADE ••••*
GRAFfCOS • ••••

TIPO: Estrategia MUStCA/EFEITOS. • • • • •

(labnnto) CLASSIFICAQAO: • • * • •
Voce" deve usar de magia e estrategia para visrtar os seis

andares e mais de 250 salas do castelo, procurando e reco-

Ihendo todos os objetos que- estao escondidos. Aqui estao duas
©strategies para as tr§s salas mais dificeis.

1.*: Empurre a caixa para cima do guardiao Suba nela e
out© para o bloco do canto esquerdo. Vocd ganhara botas para
sair.

2* Os blocos estarao apagados. Pule na dsrecao indieada

nas *otos quanrio chegar naquelas salas

8 EYE'S

TIPO: Aventura

DIFICULDADE:
GRAF1COS

MUSICA/EFEITOS'
CLASS3FJCAQAO;

• * • •

• • • ••
Orin e seu falcao Culms t§m uma longa jomada pela frente.

Devem veneer ipimigcs no Egito. Aiemanha, Espanha, Africa,

Arabia,. I lalia e India para finaimente chegar ao castelo. e li-

berlar Hudn,

Voce aevera canlrolar Orsn e Cutrus s*mu«taneamente, o que
toma o jogo drticil. Mas. na opeao para dos jogadores. o se-

gundo controlara Curus, o faicao. jogando simultaneamente
© ajudando Onn a cumprir seu objetivo, A senna para ganhar
uma espada mais poderosa e elimmar as lases mats dificeis

& EDAEAAAGGC

FINAL MISSION

TIPO: Luta

DIFICULDADE
GRAFiCOS

MUSICA/EFEITOS
CLASSIFICAQAO

1
• • * •

• • • ••
Durante tres longos e eomplexos estagios. sua rrnssao sera

destrgir a forga inimiga, Mas nao sera nada facil: os obstacu-

los e mimigos sao muitos. Est© sensacional desalio pode ser

vencsdo mais facilmente com a ajuda de um amigo que joga-

ra simultaneamente

No final de cada es;agio, uma grande baialha o espera: con-

tra a arma computadorizada no primeiro. a serpente no segun*

do e a nave no terceiro. Nao ha dica: tem de ser na habihda*

de mesmo. Movirnente-se para fugir dos disparos e acerte sem-

pre no ponto vital (ilummado)
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WHO FRAMED
ROGER RABBIT?

D1FICULDADE;»«»*
GflAFlCOS: ••••

MUStCA/EFEiTOS •••
T PO Aventura policial CLASSlFiCAQAO • * • •

Roger Rabbit, o famoso coelho ator dos desenhos anima*

dos, deve revolver o gran.de mrsteno para safvar Je&ca, sua
namorada. Durante o jogo, ele deve resofver cnaradas para
pode< prossegu'r

Aiguns objetos devem ser recolhidos durante o jogo para
que Roger passe por determrnados inimigos. Entre muitos ou-

tros, a luz e o aprto veneerSo a cobra, a espinha de petxe des-

pistar£ o gato. e a rosa devera ser entregue a Jessica Para
comecar com todos os objetos. o codigo e: G8G7B0H0
07700V 9709B9QQ

* U» O
STREET FIGHTER
2010

OlFICULDADE • •*••
GRAFCOS ••••

MUSICA/EFEJTOS- ••••
TiPQ: Luta CLASSIFICAQAO. it • • •
Seu eompanheirc foi assassinado por uma poderosa lorc^

mimiga, numa regiSo distante. da galaxia. E, para vingar sua
mofte, voce visitara vanos planetas, enfrentando vanos alienl-

genas hostis e tendo de derrotar um poderoso inimigo em ca-

da um deles

Em todos os planetas, voce encontrara" capsutas de neutrons,

que aumenraraosua torqa. As bofas vermelhas por vezes con-

fers© arrmas E, pafa escolher iase. use o conuofe 2. apertan-

do, a qualquer momento, o direcionai para a direrta.

visaed noM

* Alojamento pi eventual adaptador

SOLIC1TE CATALOGO COMPLETO

WICKERL

CENTRAL DISTRIB. DE FITAS EACESSORtOS LTPA

VENDAS ESHOWROOM
CEP 04346 - R, Alba, 743 - S&o Paulo - Sf> - F. 562-9779

LOCADORA
ESPECIALIZADA EM
VIDEOGAME.

-A VENDA DE ACESSORIOS k.

NINTENDO, MASTER,
GENESIS (MEGADRIVE)

LANCAMENTOS
*

TARTARUGAS NINJA II, MOONWALKER,
DICK TRACY, GREMLINS 2, DOUBLE DRAGON III

STRIDER, MEGAMAN 3, ROBOCOP II,

TODOS OS LANCAMENTOS EM VIDEO GAME

GAME 4 - R MARIO AMARAL, 384
(TRAV RUA DR. RAFAEL DE BARROS)
FONE: (011) 885-1677 PARAISO



SISTEMA NINTENDO
WRESTLEMANIA

tipo Luta

0irculdad5 ••*»
grAficos••••

musica/efeitos • ••
classificaqao: • • • •

Wrestlemania e um softsticado jogo de luta-irvre, para ser jo-

gado por um ou dois jogadores. Voc# pode optar por seis lu-

'adores de carrier e tecnicas diferentes.

Ao jogar sozmho, escolha Hulk Hogan e o mais forte A e

B aperiados juntos fart Hogan dar cotovetadas A sempre pres-

sionado fart ele correr. Para a voadora, faca Hogan correr,

sottando emfio o botSo A e apertando-o logo em segu*da, Pa-

ra subir no canto do ringue, corra. solte A e aperte B, A e B
alternadamente farao Hogan cair sobre o adversary na lona.

JOURNEY TO SILIUS

* »••«

• • • * *

DIFICULDAOE.
GRAFICOS

MUSICA/EFE1TOS
TIPO Aventura/»uta CLASSIRCAQAQ:

pianeta SHrus tot colonjzado, mas forcas terrorises cons-

plram contra o desenvolvimento da colonia. pai de Jay foi

assassmado, e ele deve voitar e vmgar sua mone Tera cinco

estagios para isso Este cartucho tern um "chip" adicional de

som.
No final do estagio 3, ha um segreao para prosseguir es-

colha a "shot gun" (PAUSE e SELECT) e poscione-se na pn-

meira plataforma a ssquerda. a mas batxa (veja loto). Anre sen>

pre, no porrto iiummado da maquina ctestruidora Voce" nao sera

atingido

KAGE — SHADOW OF
THE NINJA

TIPO Lufa marcia!

DIFICULOADE: •*••
GRAFICOS •••••

MLISICA/EFEITOS: ••••
CLASSIFICACAO: • • • •

UfOa iena distante. Garuda e um tirano. Vanas foram as

tentativas de destrona-lo, todas em vao, Mas. voce e um ami-

go, que podem jogar simultaneamente, serao os braves guer*

reiros rnnja que poderto derrotar Garuda em 7 fases.

Para isso, ha algunssegredos: na fase 2, eslagio 3, obser-

ve o local certo para se posictonar e destruir o tanque, pas-

sando para a fase 3. Nessa fase, no estagio 1 , nao se esque-

ca de pegar o jarro: voc£ ficara com energsa total (veja lotos).

SUPER MARIO 2

TIPO, Aventura

DlFiCULDADE:****
GRAFICOS- •••••

MUSiCA/EFEITOS. ••••••

CLASSIFICAQAO: • • • * •
Reino dos Cogumelos esta novamente em pengo E , desta

vez, Mario. Lutgi. Toad e a princesa devem liberta-lo da ma-

gia do terrfvel Wart, nao sem antes muita emocao.

Ha um caminho mais curto na primeira fase: aperte o botao

direcional para baixo. Quando Mano piscar. aperte A. Ele pu-

lara mais alto. At'.nja entao a plataforma superior (foto), pegue

a bomba e jogue na escada. Desca e vocS ja satra no final

da Jase, Para matar o inimigo, suba nos ovos que ete alirar,

pegue-os e alire-os de volte
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GOD2ILA

DIFICULDADE: •••••
GRAFiCOS: • • * • •

MCiSICA/EFEITOS: ••••
TJPO Luta CLASSIFICAQAO. • • • • •
Em 2XXX A D, o Planeta X dedarou guerra a Terra E a ba-

talha se desenvolveu em quase todo o Sistema Solar. Terri-

veis nnonstros espadais mvadiram os planetas e devem ser ex-

pulsos por Godzifa e Mothra, os guardioes que voce controla-

ra. Os sete planetas t&m inumeras fases e monstros para en-

frentar. N5o deixe de pegar as capsulas de energia. Aqui es-

tao alguns codigos: Jupiter (2?) — T0KM2ESMMJ
ZMB62NR9PB E4M: Urano (4») - JTEYXZD513
43PPA371 B8 DHPZXT; Planeta X (ultimo) - 0XGU9AYGB4
T9XEARY119 E1YYPB20R
mssaoBBBsaam

AFTER BURNER

DIFICULDADE: •••••
GRAFICOS •••••

MUSICA/EFEITOS: •••
TIPO: Balalha aefea CLASSlFlCAgAO. * * • •
Voc& pilota um caca supersonico de ultima geracao, tendo

de enlrentar cacas inimtgos e desviar de seus misseis. seu
ponio de vista e tridimensional (sem oculos), mas vocS nao estci

dentro de seu aviao: eie aparece na tela, e e comandado de
fora".

Sua aeronave pode ser atacada por tfas. Use o turbo (se

o seu controle tiver) e a diagonal para baixo e quaiquer lado

para escapar. A 6 uma metfalhadora, e B dispara mfsseis. mas
em quantidade limitada. Cuidado para nao gasta-los. Jogo de
haWfdade.

0CIRI1ER

VIOEO NEWS GAME 25

Enquanto uma War
estoura no Golfo,
uma outra War
estoura em
Sao Paulo.

FL MARIA CUSrt)DIA. 168 STA TERE2INHA - SANTANA
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Chegou Mega Drive, o videogame nrc

Se voce pensa que$ viu tudo em videogame, mostre a sua habilidade contra os 16 hits, os jogos <

os 10 canais de audio e as 512 combinagoes de cores do Mega Drive. videogame mais poderoi



is poderoso do Universo.
ate 8 Mega, a alta resolugao grafica com efeito tridimensional,

e sofisticado do mundo esta esperando por este desafio.

i



SISTEMA NINTENDO!
THE MAFAT CONSPIRACY

OIFICULOAOE
GRAFiCOS

MUSICA/EFEITOS
TIPO Aventura policial CLASSIFCAQAO

• * » » *

• •• •

• • •• •
Mafat Conspiracy e o segundo episodic de Golgo 13. urn

agente secreto Desta vez, urn sateMe militar foi tirado de sua
6rb;ia, a CIA e a KGB culpam uma & outra, e o cientista que
detem a tecnologia do sateiite desapareceu-

Como no orimeiro episddio, o ponto de vista muda durante

o jogo. ora voce
1

ve Golgo 13 na tela, ora vocft e o prOprio,

cammhando pelo jogo e tendo que encontrar a saida de um
labmnto Pegue as marcas vermelhas que aparecera'o ao der-

rctar o inimigo, Eias vaiem munica*o.

CHIP'N DALE - RESCUE RANGERS

DiFiCULDADE

TIPO: Aventura

GRAFICOS:
MUStCA/EFEITOS: ••••
CLASSSFICAQAO. • • * •

• • #

• •••

Tico e Teco, os travessos esqutlos — agora detetrves — de
Walt Disney, receberam mais urn chamado de socorro: o mat-

vado Fat Cai dominou suas ctdades, e os dois mtrepidos es-

quilos devem localizar seu quarter genera? e vence-to.

Para isso. 6 necessario chegar a faseG — vocd pode esco-

iher o caminho mais curto. Dai, voce tern acesso as lases H.

I e J. onde esta" Fat Cat. Cada 100 flores valem uma vida, E.

para derrolar os monstros de Fa! Cat. postcione-se em frente

a etes e atre-he9 aveias para cima

THE IMMORTAL

DIFICULDADE: •••••
GRAFICOS:

MUSOVEFEITOS: • ••••
TIPO Aventura CLASSIFCAQAO' * * • • •
Neste emocionante jogo, voce" deve u&ar de estrategia para

gu lar Dunne peio mistenoso labirinto da eternidade, chamado
ch. Sua missao- encontrar seu mestre de magia,

Mordamir.

Para encontrar a saida da primeira fase, voce deve primei-

ro encontrar o amuleto na tela mv<si vel. Basta acender a tocha

com um golpe perto da parede (veja na loto). Em seguida, mu-

de de saJa, pare bem embaixo do feixe de luz e pressione Se-
lect Responda"Yes" para a primeira pergunta e "No" para

a segunda. Voce
1

achara a saida.

BIRTHDAY BLOWOUT
— THE BUGS BUNNY

* * »

•

DiFiCULDADE:
GRAFICOS:

MUSICA/EFEITOS: •••
TiPO: Aventura CLASSIFICAQAO * • • •

famoso coelho Pemalon •

. 'azendo amversano. E.

6 claro, o resto da turma nao poderia faftar. Assim, Patolino.

Lobobao e Gaguinho. entre outros, estao presentes Para aju-

dar ou atrapaitiar na festa.

Pernalonga deve recolher todas as cenouras. A cada dez
acumuladas. ele partopa de urn jogo de sorte no tinaJ da fa-

se. Parar tr£s cartas em seguida vale uma vida. E, para ven-

eer o inimigo da ultima fase. pegue as tortas Que serao atira-

das no ar e acerte-o com e! as.
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TAMBEMPl CONSUMIDQR FINAL
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SISTEMA NINTENDO
GYRUSS

TlPO: Batalha espactal

DIFICULDADE. •••
GRAFICOS •••

MUSCA/EFEITOS: •*•
CLASSIFICAQAO: •'• •

Naves nimigas atacarao a sua nave,

sempre em formagao e movimentando-se
em ci'rcuios. Seu objet^vo 6 defender todos

os planetas do sistena solar e retcrnar a
Terra, turn jogo de hab'idade; movimen-

tacao precisa e tiros certeiros sao as dicas.

A
P r Frr "pp

/ \ -
tfrl*«t* c-wnatT trr u

TWO.

RIVER CITY RANSOM
TlPO

DIFICULDADE
GRAFICOS

NIUSICA/EFEITOS
CLASSIFICAQAO: • • •
Ha ape.nas uma fase. na qual todos os

inrrrtiQos devem set enfrentados para &e

chegar na porta que dara acesso a luta fi-

nal. Mas, para abrir a porta, sera neces
sano antes comprar urn livro na bibliote-

ca, que Ihe ensinara q segredo. Para urn

ou dois jogadores.

...... .hj l.Uh JUfc'i^ i* >

ij^n-jj

MOSICA/EFEITOS:
CLASSIFICAQAO:

ADVENTUREOFLOLO
TlPO Estrategia

DIFICULDADE: ••••
GRAFICOS: *••

Loto deve encontrar a saida de cada fa-

se Para a utftma (gcvt), oegue o coracao
para abrir a area. Encoste na porta e atire

para baixo. Va para cima da seta e atire.

Ernpurre o ovo para a frenre, stfba neie e
empurre-o para baixo. Volte e saia, des-

cendo bem pelo mejo das escadas ».*.4AB£''St ,>JR]U,.-..»

ADVENTURE ISLAND
TlPO: Aventura

DIFICULDADE: • #•
GRAFICOS: • ••

MUSICA/EFEITOS: • •

CLASSIFICAQAO: *••

rWS35Aco

Voce esta numa ilha habtada por bichos

nostis, e devera explora-ia para sc-breviver.

Para isso, ha ate urn "skate" entre os ob*

jelos que voce pode usar. E, no nivel 4,

a methor maneira de malar o rrronstro e pu*

far e atirar, para acerta-lo na cabeca

P«E»8 ftTART BUTTOM

ARKANOID II

TlPO Habiboade
DIFICULDADE: •••

GRAFICOS: •••
MUSICA/EFEiTOS: ••
CLASSlFiCACAO: * *
O velho "Pong", o av6 de pnme-ira ge*

racao dos v;deogames, esta de volta, em
versSo bastante sotisricada. Sao varios tt-

pos de paredao, nos quais voce deve ter

habitidade no controte da raquete para nao
deixar a bolinha escapar e acumutar
pontos.

i^iv^' 11

TAITO
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GOLGO 13: TOP SECRET
EPISODE

TIPO. Aventura policial

DIFfCULDADE: ••••
GRAFiCOS: •••••

MUSICA/EFEITOS: ••••
CLAS'SIFICAQAO: • • • • •
Voce" e um detebve e Golgo 1 3 e seu na-

me de acao. A medkla que derrola adver-

saries. vac§ encontra pisias para chegar
ao ehefe da organizacao inamiga. Golgo 13
sa<" da tela, passando a ser seu ponto

de vista. Quando isso acontecer, seja ra-

pido para nap morrer

!

MECHANIZED ATTACK
TIPO; Guerra

DIFICULDADE: ••••
GRAFICOS: ••*

MUSICA/EFEITOS •••
CUSSIFICAgAO: • * • •
Voce sera aiacado petos mais modemos

equipamentos belicos do inimigo. entre

eles taoques e cacas. Seja rapido no gat
Iho, pois voce* s6 drspoe de 5 granadas e
uma arrna com 40 bafas, Aumente seu ar-

senal acertando os si'moolos de armas
Pistola Laser opcional

STEALTH ATF
TIPO Batalha aerea

OIFICULOADE: ••••
GRAFICOS: •*•

MUSICA/EFEITOS •••
CLASSIFICAQAO • # • #
Voce est£ no comando de um avanca-

do caca supersdoico, inv<sfve!"aos radares
inirrvgos A e uma metralhadora e B dis*

para misseis teleguiados: basta enquadrar
o av£o inimigo e disparar. Desenvolva ha-

bilidade para acertar seus tiros e fugif dos
disparos mimigos.

KLAX
TIPO. Irteligenoia

D/FICULDADE •••••
GRAFICOS: ••••

MUSICA/EFEITOS: •••••
CLASSIFICAQAO: • • • • •
Blocos colondos escorregam cada vez

mars depressa por uma esteira espacai.
NSo os deixe cair, tentando almhar os bk>-

cos de mesma cor em quafquer sentido
(vertical, horizontaf ou diagonal). Isso evi-

ta que reservatdw se encha, encerran-
do o iogo.

PHANTOM FIGHTER
TIPO: Luta marciai

DIFICULDADE: ••••
GRAFICOS: ••••

MUSICA/EFEITOS: »••
CLASSIF2CAQAO * • • *
Obo, uma lerrivel bruxa, mampula secfe-

lamente ternvets gangs experts nas artes

marciais, e manfem todo povo de 1

distante cidade enclausurado em suas pro-

pr?as casas. Kencni. ninja "Phantom
Fighter",, deve derrota-la. Para isso, a se-
nna e 309Q GB#69KD
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SISTEMA NINTENDO
ROLLING THUNDER

Aventura
••*•
• •»•
• ••

• •• •
e uma poderosa torga

policial, da qual voce e o principal agen-

te. Mas nem tudo vai bem: una cruel cons-

piracao sequestrou a agente Leila e tenta

conquistar o mundo- Para saJva-la e deter

os conspiradores mats depressa, o codi-

go da 7* fase e 6609809

TIPO
DIFICULDADE

GRAFICOS
MUSICA/EFEITOS
CLASSIFICACAO
Rolling Thunder

BACK TO THE FUTURE
TIPO

DIFICULDADE
GRAFICOS

MUSICA/EFEITOS
CLASSiFlCACAO

Aventura

• ••
• •• •

Seu obfetivo e ajudar Marty McFly a che-

gar na maquina do tempo (se voce assis-

ts ao time, ha urn belo autom6ve1 Du Lo-

rean) e voltar aos dias de hoje, evitando

a morte do cientista Doc Brown tempo
a eseasso Pegar os retogios no caminho

darao a voce tempo extra.

GHOSTBUSTERS
TIPO Aventura

DIFICULDADE.
GRAFICOS:

MUSlCA/EFEfTOS:
CLASSIFICAgAO:

II

• • ••
• •••
• *•
• ••

Meia noite. Vigo, urn fantasma enclau-

surado em uma tela do Museu de Arte, vai

36 lioertar e tomar conta de Nova York. E,

sob o seu comando, os Cacafantasmas
tern de «mped i-lo. No confronto final, so os

quatro amigos podem veneer Vigo. Sete

fases 'de arrepiar".
QO 1 1

THE LEGEND OF ZELDA
TIPO, Aventura

DIFICULDADE: •••••
GRAFICOS: ••••

MUSICA/EFEITOS: •••
CLASSIFICAQAO * • • •
Voce e o tinico que pode ajudar o sirn-

patieo Link a saivar a princesa ZeJda, se-

questrada. E, no rnelhor estilo dos "Adven-

tures' '

, ha varies caminhos, mas so urn ser-

ve. Uma cfica: no interior do 3? castelo, ati-

re na parede da direita para achar a safda.

L-'A*,
,W*+t4

SUPER OFF ROAD
TIPO: Automobilismo-

DIFICULDADE •••
GRAFICOS: •••

MUSICA/EFEITOS •••
CLASSIFICAQAO • • •
Super Off Road e urn emocionante cam-

peonato de picapes em 5 pistas diferen-

tes, irpo"*'cross". Sao 1 4 provas, e o cam-

pefio disputa ma is cinco contra o compu-
tador. Dependendo da sua coJoca^o, vo-

ce arrecada dinheiro para equipar sua ma-

quma Jogam ate quatro "pilotos"
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VIDEOCAME VIDEO CASSETE
-* RESOLVA ESTA SITUAQAO.

FIEIS MAS

Chegaram os transcoders da Tecnovideo, que mantem as cores originals nos suas
Imogens: gravando, reproduzindo, ou fozendo capias,
Descomph'cados no manuseio, os transcoders Br 6200 (com fonte externa) e Br 6100
sao de foci! transparte. /eves, compactos e fieis no transcodifica^do (NTSC -* PAL-M),
Escolha que ha de melhor para a sua camera. VocG tra noiar a diferent,a.
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ISISTEMA SEGA MASTER SYSTEM!

KENSEIDEN

TiPO: Aveniura

DIFICULDAOE: •••••
GRAFICOS:*»»»*

MUSICA/6FEITOS; ••••
CLASSIFCACAO. • • * * *

Dezessets fases die rnuita acao para ism samurai derrotar cm-
co ferticeiros. recuperando os crnco manuscntos secretos e tarn-

bem a espada do Ret Dragao. Jogo que apresenta teias

to bonstas e no quat o eiemento-surpresa 6 constants Os :<m-

rrwgos podem aparecer a qualquer momenta. Por fsso. o he-

r6i fern de se valer dos poderes dos manuscntos, a medida
que eles forem sendo recuperados: saltar ma;s aRo: espada
levantada, corte para ba<xo com a espada; atacar de frente

e de costas. agachado. e espada giratcVia. Para obter o sele-

tor de fases: antes de ligar o console, segure os botoes 1 e

2 Ligue o console e continue segurando os botoes at6 apare-

cer a tela de tftulo com uma imagem em seguida Soite os

toes 1 e 2 e aperte o durational no canto superior esquerdo.

Torne a apertar 1 . Vai aparecer a sefecao de fases seguida

por urn numero: voce* podera seieoonar o nfvel corn o dire-

cionai e apertar o boiSo 1 ouo2 para mtciar o joqo.

Primerra fase — Voce nao encontrara maiores dificuldades

para veneer a caveira (foto 2); com ues ou quatro espadadas
ela sera derrotada Ou entao. mantenha a espada erguida con-

tra ©la, que se chocara algumas vezes contra o objeto; ai'. vo-

ce" da o golpe de misencordia. Para enfrentar o chefao (foto

3), mantenha-se agachado e sempre com a espada em nste.

Seja r^pido!

Segunda fase — Voce entra numa casa, onde urn tipo de
inseto ira ataca-io, Passe por etes e encontre o quarto em que
esta coiocada uma estatua de Buda Suba na cabeca da es-

tatua (fotos 4, 5 e 6) e chegue ao local onde
r a direita, esta

uma anfora (urn vaso oriental) que completara seu medidor de
energia. E nao deixe de pegar a espadinna (foto 7), numa das/W
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paredes da casa Ela aumenta a potdnoa da-sua espada, in-

clusive para enfrentar o chefao desta lase (foto 8).

Terceire faaa — Um subterraneo, com outras caverns guer-

rei ras. Aqui, voce deve tercuidado para nao pisar nascabe-
gas de cavetra (fotos 9 e 10),'que f;cam misfuradas &s pedras,

caso contrano voce" perde energia.

Quarts fas* — Para encontrar o item escondido, suba de-

grau acirna quatro rv'veis. No ultimo, ha uma boneca de ma-
deira chamada Kokesru. Eta esta no canto superior diretio de
uma plataforma. Pegue-a e ganhe uma vida adicional. Mais

cave^as para demotar

Wclma-aegunda faaa — Depots de passar. nas etapas an-

terlores, por todo o tipo de inimigos. na ponte — quando voce
vai atravessa-la, putando, eies teniam derruba-lo — .

na casa

i
!ioresta. aqui voce tern de atravessar duas cachoeiras.

Na prtmeira, lucio bem, embora logo depofs de atravessa-la

voce" fa eneontre um obstacuJo pela frente (foto 1 1). Ja na se-

gunoacachoeira, atencao (fotos 12 e 13)! samurat deve es-

perar um pouco antes de completer a travessia, porque

dras vao cair e, logo depots que efe passa para o outro lado.

surge repentinamente um inimsgo. que pode derrubaVb.

Decima-quinta faaa - Os bichinhos que vim do afto cau-

sam muitos danos; use a espada e va se desviando Nesta

lase, ha uma especie de Lartaruga que nao e facil de derrotar

(foto 14). Cuidado com eta. Voce precisara do maior numero

de vidas possivel para enfrentar o chela"o desta etapa, que e

poderosi'samo: uma cabeca de caveira que se iranstorma em
"bolas", que parecem nao acabar nunca (fotos 15 e 16)

D6clma-sexta faaa — Se voce passou pefo chelao da fase

anterior, parabens, Se nao, ainda tern a chance cte utiltzar o

seletor de fases Mas o chefao desta ultima etapa tambem 6

duro na queda (fotos 1 7 e 18). Eie fica parado no atto, a direi

ta, lancando bolas de fogo contra o samurai

Este jogo tern algumas fases de tremarnento opeionas du-

rante todo o jogo {foto 1 9), mas que tambem vaiem tanto para

ganhar como para perder forcas. Procure encontrar as vidas

durante todo o jogo (fotos 20, 21, 22, 23 a 24), pots so eias

darao a voce a condieao necessarta para chegar ao final.

\f%S



ISISTEMA SEGA MASTER SYSTEM!
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E - SWAT

TIPO: Aventura

DIHCULDADE
GRAFICOS

MUS1CA/EFEIT0S
CLASSIFiCAgAO

• ••
• ••*
• • ••
• * * •

Este jogo, recern-lan^ado, traz a histona de tun policial co-
mum que, ap6s ser surpreendido por um inimigo e derrotdi-fo.

se torna mernbro da equipe da E-Swat (traduzsndo. Armas e
T&ticas Espectais Avancadas). Ele vira uma espeae de Robo*
cop e passa a cornbater a gangue de Balzac, o Genista Lou-

co. No total, sao cinco fases, divididas em duas partes, e em
csda uma detas voc£ vai ter chance de acumular forcas para
veneer o mimigo.

Primeira fase — Amda naeondicao de "tira" normal, o he-

yvi

rdi da" de caracom bandidos. Para se livrar deles e ao rnesmo
tempo se proteger dos tiros, ele se agacha e fica responded
do aos disparos (foto 2). £ bom. tambem, pular para ganhar
energias (que passam no alto da tela). O pnmeiro inimfgo e
o Rolling Man (foto 3). Para eliminate, aire contmuamentte
quando ele estiver sem a protec&o do escudo. Atenc&o e ra-

pidez: atiradores surgem das janeias dos predios (foto 4) e voce"

precisa ficar esperto ' no gatiiho. Na segunda parte desla fa-

se, o inimigo tern uma moctnha como refem (foto 5). que nSo
pode ser attngida. Pule e acerte na cabeca dele. Escape do
burnerangue que ele atirard!

Segunda fase — Agora, ele ja virou "rood" (foto 6), ganhan-
do uma couraca protetora Lembr&se que a couraca nSo e
mdestrutfvel, em bora d& maior capacidade de detesa. O he-

rot, durante as iutas, vai perdendo partes da armadura, mas
sempre micta as fases novo em fofha. Nesta elapa, no infcio.
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eie deve apanhar um mfssil. no afto. para usar postenormente
contra o chefSo (fotos 7 e 8), e tambem pegar uma bala (toto

9), para ganhar energia, Todos os elemenlos sAo importantes
para a missSo e contain ponios.

Terceira fase — No cais, o rnernbro da E-Swat vai enfren-

tar immigos em "motos voadoras" e vanas mulheres lutado-

ras (fotos 10 e 1 1). Depois de muitos tiros e goipes, ele deve
enfrentar mais um ehefSo. desta vez uma supermaquina (foto

12) Voce
1

tern de ir afcrando sem parar, sempre se desvtando
com hatwtidade (foto 13).

Quarta fase — Cuidado com o que vem de c*ma! Muitos
in»migos e objetos aparecem no aJto e caem sobre o hef6i, que
amda tern de superar os adversanos "rerrestres" Para fiqui-

dar o chefao com cabeca de cavetra (foto 14) — mais resis-

tente do que os anteriores — , e necessano pegar o ' 'fogmho"
no infcio da fase (foto 15). O outro chefao tambem nao e facil

na queda. Ete muda de cor, fica verde. vofta ao normal, fica

vercte novamente (fotos 16, 17 e 18) Af, e sinal de que esta

para morrer

Quints fate - Voc6 esla quase chegando ao final, mas pre-

cise ser muitc agii porque os nimigos vem de todos os lados.

Mas nao e agora que voce va> entregar os pontes, Ha uma
arma mstalada no alto da tela, que deve ser expfodida antes

que consiga alvejar o nerd; (ioto 19} O primaro chefSo e uma
maquma de combaie pooerosa. que voce" derrotara afrrando

sem parar (fotos 20 e 21 ). Para o segundo. amda mais forte,

iniaalmerite tern de se destruir as quatro bc4as verdes (foto 22),

que estao fixadas em pi&res e que disparam raios. Consegum-
do isso. ai" o chelao em pessoa desce do "trono" para entren-

tar voce (foto 23). Ele e o seu ultimo obstaculo para superar

todos os matfeitores da quadnlha de Balzac Voce venceu! (toto

24)

Ji&r ^t* ^F ^k A? ^Jr
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1S1STEMA SEGA MASTER SYSTEM!
PSYCHO FOX

TIPO: Avt

DfRCULDADE •••
GRAF!COS;*»«

MUSICA/EFEITOS •••
CLASSIFICAQAO • * *
Parece ate uma aventura de Alex Kidd,

|

com etapas e esrrategias parecidas com
a do nosso velho conhecido. Mas, aqu»

F

queiri se mete em dwersas aventuras e
umaraposa chamadaPsycho Fox.Ela en-

ta Madfox Datmyojm. que e a sacer

ctattsa de urn lemplo (nan — esta, por sua
vez. e a deusa raposa. Para nio hear so-

mente nesse bicho, Psycho Fox
rranstorma-se de acordo com a necessi-

I dade, em ogre (o ma»s rapido. para cor-

I
ret), em macaco (para puiar ma>s a»0) e
em hrpoporamo (para andar no gelo, ape-
sar de set o mais pesado) Esse poder de
transformacao e obtid' dos ovt-

nhos que serSo enconlrados peJo carrn-

nho. Outros desses ovinhos poderSo tra-

ier obfeios uteis para a missao ser concluf-

da. ou, entfio, inimigos. Sao sete etapas
ao todo. Em determinadas teses do jogo,

I ha aiguos "buracos negros" — se voce
I
car nates, passa para tases mais
adiamadas.

AZTEC ADVENTURI

TiPO: Aventura

DIFJCULDADE.•
GRAFICOS ••••

MUSICA/EFEITOS; •••
CLASSlFlCAgAO; * * •

Um |ogo para voce" desbravar as flores-

tas da Amersca Central. Ele 6 sobre as
1 avemuras de Nifto, um explorador eolith

do, que tertta encontrar o ha" lempos per-
o.do para«so asteca. Nirto tera de passar
por var.os labinnlc

a

i
ido esp;'ntos.

monstros e demdntos — para abrr as por-

tas de cada uma das rodadas sempre pre-

y malar urn demomo-chele. O jogo
10 fases. Tres mimsgos —

-•ados Papi. Pupe e Poh — poderao
tomar-se alrados de Nffio desde Que

am dinhe«ro. Para obter o seietof- de fa-

i s pnmeiro aperte o botao direcionaJ tin-

[
co vezes para clma Quanto Nlrto arrernes-
sar d'nheiro para as outras personagens,
aperte o botao tres veaes para a dire«ra

E, entao. quando ele esfcver andando pa
ra o Iado esquerdo da tela e sendo segui*

do, aperie o botao direcjonal uma vez pa-
ra a esquerda e outra para baixo. Ai, es-
:c h a a fase que c

psycho
KKit ".« iil» vrirtOH

*n nan iai i AtaJ
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FANTASY ZONE II

T1P0; Aventura

DtFlCULDADE; ••»
GRAFICOS: •••

MUSICA/EFEITOS: •••
CLASSIFfCAQAO: • • •

Opa-Opa retoma a sua terra natal, Fantasy Zone, mas nao
recebe exatamente boas-viodas. Os B!ackhearts(Corac6es He-

gros) querem dominar o local, e Opa-Opa precisa enfrenta-

los, tendo de passar por vanos estagios oara destruir os mimi-

gcs, Sao O'to fases, com sub fases, No cammho* havera muilo

diaheiro que Oba-Oba podera recolher para comprar armas
mais poderosas. Na tercetra tete. por exempio, atencao: ha" urna

loja escondida, onde voce pode '
comprar" o "continue". Para

isso. voce precisa ler 20 mil em sua conta,

1 POSEIDON WAR

D

TIPO:Combate ^US
1 maritime CLP

Neste <ogo, que traz a Ma do
I traasforcasqueameagam invz

n para acessar o test round Qui

I recer o start, aperte o botao d
1 ma, duas para a esquerda. xri

1 direita. Oulra. para ir a quinta

1 nar. pressione o botao 1 e leve

1 baixo, ires para a direrta, du
J esquerda.

S 3-D

!FICULDADE: ••••
GRAFICOS: •••

ICA/EFEITOS: •••
SSIFICAQAO: • • •
cruzador-escola Poseidon

idir seu pais, duas drcas: t

ando. no comeco do pgo,
recional quatro vezes pai

te para baixo e quatro pi

rmssao: quando o jogo t<

o directorial quatro vezes

as para cima e uma pa

oor> 1

jma. 1

apa- 1

a ci- [

ra a 1

jrmi- 1

para 1

ra a 1

PENSOU GAME,
PENSOU

GAME ir

+ WEAR
(HK ^ar%stebii*ir

" 4#atfe*fctf^-

HI" r
-hj

L/JZ

NA GAME WEAR
VOCE ENCONTRA A MAJOR

VARIEDADE DE GAMES, ASSESS6RIOS
E A MAIS COMPLETA LINHA

DE CARTUCHOS DE TODAS
AS MARCAS INCLUSIVE OS

LANCAMENTOS DO MERCADO.

GAjW*w
WEAFi

Ropresentantes mm todo o Brass!

PACOTES PROMOCIONAIS COM. IMPLANTAQAO
A8ASTECIMENT0 E ASSESSOR!A PARA

VIDEO LOCADORAS
R. Sta. Eudbxia nf 957 - (011) 857-1293

R. Hiachuelo nf 326 - cj. 93/94 - (011) 34-3912 - 35-4326
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IS1STEMA SEGA MASTER SYSTEJ

<* EXPOSITOR:
Modeio suporte "L"
com capacidade
p/20jogosM±.
Disportivetpara Hxm
na parade eestante
decentro.

ESTOJOSfm
pISstico rigidocores
vivas e atraentes,

compativeis para
todososjogos
nactonaise

importados.

FORMAX - IND. E COM LTOA.

Os Melhores
Jogos Nationals

e Importados.

Aberta inclusive aos
domingos e feriados.

LOCA^AO DE FILMES E GAMES.

ZAXXOISI 3-D

GJIF1CULDADE •••
GRAFICOS; ••

MUSlCA'EFElTOS: •••
TIPO Baialha espaciaJ ClASSlFlCACAO: • * •
Uma poderosa nave de caca. Zaxxon. tern de defender a

Terra do impeno mito Vargan, que declarou guerra ao pla-
neta. £. como a mefhor defesa e o ataque, vat atacar as oito
bases irarrtigas Na quarts *ase. para passar peia barrerra mag-
netos, desca totalmente a nave, encoste-a no chao e comece
a afirar A medfda que os tiros vao acertando o muro, suba
devagar. quando voce" p&ceber que o tiro passa entre o mu-
roe a barreira, nao modiffque mais a attitude Se voce prefenr
jogar em duas dsmensoes (normal*, aperte o bofdo p*u»e na
tela de apresentacao. (Com oculos 3-D)

m

j**V *

"•
*

J
SPELLCASTER

TIPO; Luta

DlFlCULDADE •••
GRAFICOS •••

MUSICAr'EFEiTOS *••
CLASSIFfCAQAO: * • *

govern Kane foi cnamaao a presenca de Da.kak, seu rnes-
Ire. O motivo; o Tempio EniiKu fora atacado e destruido, £ es-
te foi apenas o ultimo de muitos outros ataques. Kane deve
descotxir quern esta por tras dtsto e acabar com sua maltgna
intencao Para isio. deve procurer pistas acada finaJ de fase,

esco<her>do as opcoes da tela. Somente depots de descober
ta a pista e que se pode prosseguir. E, no camtnho, pegye
as botes a2u«s, que aumentarao sua energia Seja rapido. pbis
elas desaparecem raptdo. Ao passar de fase sua energia tarn
bem aumentara,

<£" '%>. ,->&? '"^t .-<''*' '~^>. 5&' '"<-.-



\/
SHOOTING G

TIPO: Tiro ao alvo

DIFICULDAOE: •••
GRAFICOS; •••

UIJSICA/EFEITOS: ••
CLASSlFlCAgAO: • • •
Habiiidade manual e rapidez sao o que

voce mais precisa nesta galeria de tiros,

Sao nove fases.aumentandosempre o grau

de dificuidade. Capnehe na pontaria; ca-

da ve2 que vocd atmge o alvo. a pistoJa

recarrega mais rapido. (Com pistols light

phaser)

I
GALAXY FORCE

TtPO Combate espacial

DIFICULDAOE: ••
GRAFICOS:***

MUSICA/EFEITOS: •••
CLASSlFlCAgAO: * * •
A service da Ga&xia Junos, uma esqua-

[
drilha de eMe enfrenta as lorgas do 4,Q lm-

|

perio. Para o confront© com a nave-mae

Irurntga, antes destrua as quatro princ«pats

[ fortalezas, 36 que a sua couraca proteto-

ra e vulneravei". a cada tiro certeifo do mi

\
migo, sou medidor de energia baixa.

OUT RUN 3-D
TIPO: Automotwlismo

DIFICULOADE: •••
GRAFICOS: •••

MUSICAj'EFEITOS: •••
CLASSlFlCAgAO: * * •
Cinco provas, com varias opcoes de ro-

|
ta. Voce pode optar pelo pgo em duas dt-

mensoes (normal), apertando o pause na

|
tela de apresentacao Apertando o pau-

j

se novamente. voce ftca conhecendo os

efeitos sonoros e a musica do jogo, (Com
Ocutos 3-0).

tjj

^B

»*» uaea&it

ASSAULT CITY
TIPO: Aventura

DIFICULDADE: •••
GRAFICOS: •••

MUSiCA'EFEITOS. ••
SSIFICAQAO * * •

Joe. que tomava conta de urn ferro ve

Iho, precisa transformar em sucata os ro

bos que mvadiram a cidade. Ao cnegar no

pnmeiro irnmsgo, para mata-fo, atire em pri-

I meiro tagar nas laterals e depews no cen-

tra dos "farojs'" das duas naves. (Com pis-

|

tola light phaser)

PRO WRESTLING
TIPO: Luta-livre

DIFICULOADE: ••
GRAFICOS: ••

MUSICA/EFEITOS;**
CLASSlFlCAgAO: * *
Fara quern curte luta-ftwe. Voc€ esco-

Ihe uma equipe e tern de veneer outras tres

cada qual com caracten'sticas prapnas

de combate. So se vence o campepnato
mundial superando as tres lases — Liga

Mexicana, do Pacsfico e Mundial —•. cada
uma com 10 rodadas.

a SSEiAUL. T CiTV
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SISTEMA SEGA MASTER SYSTEM!
ROCKY

T1PO
dificuldade

grAficos
musica/efeitos
CLASSiFICAQAO

Combats
• ••
• ••
• ••
• * •

Pancada e o que nao falta neste |ogo.

no qual Rocky enfrenia Ires adversanos da
pesada Apollo, Lang e Drago Anles de
cada luta, de 10 rounds cada uma, um

,fx Para malar Drago, ele iera de fa-

2S@f pefo roenos 85 pontos r>o prmeiro Irei-

no e outros 85 no tercet o

SUPER FUTEBOL 2
T3PO Esporte

DIFICULDADE: •••
GRAFICOS: •••

MUSICA/EFEITOS: •
CUSSiFICAQAO: • * •

esporte nacional niimero um volta a
campocomestejogo''ecem-iancado. Ma?s

uma chance para voce
1

provar que e bom
do bola. ou entao ser considerado um
pema-de-pau S3o 30 equipes dilererrtes.

disputando tomeros ofidais e amistosos. Va
engraxando as chuteiras

SUPER TENNIS
TIPO: Esporte

DIFICULDADE; •••
-COS: •••

MUSiCA/EFEITQS ••
CLASS1FICAQAO. * • •
Um ou dots jogadores dispuiam jogos-

Iremo e de e:<;b;c£o, podendo disputar o
Grand Slam, nos sms principals paises do

0a fogos, dteputados em samples

ou dupfas, ooedecem a contagem normal

ao terns, E, como nas quadras de verda-

de. e importance saner subir a rede

THUNDER BLADE
TIPO: Com bate aereo

DIFICULDADE •••
GRAFICOS ••••

SICA/EFEiTOS *•
CL/ :.;A0. • * * *
Nao sera parada faot a missao desse

hefietfpterQ de guetra, que tern de enfren-

far tanques. outros neiicdpteros e avoes
de caca So ha dots continue neste jogo.

que tern quatro fases, Na segunda. por

e^empto. voa r em Z gue-zague iacihta a

r:-;-.-.-,-if-

ASTRO WARRIOR
TIPO: Combaie eapacial

^CULDAOE: ••
GRAFICOS: •••

UUSICA/EFEITOS. ••
CLASS FlCAQAO: • • *

objetivo aqui e atravessar uma area

cheia de pengos e capturar as tres oaves-

mae mimigas. pertencentes Ss Forcas Im-

per.ais da Estrela. Uma boa cfrca e sern-

pre mirar primerro.nas laterals e depo
meio das naves, Usar o rapid fire s&ri im-

portante neste jogo (Com pistols

WORLD

eon tavo

[IFiJFlOr'fci) iH CONJUH

TENNIS
• ACE

*» *k«o may

WflfWOf*
"* hi cf n • opt
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MARKSMAN SHOOTING &
TRAP SHOOTING

TIPO: Tiro ao alvo

OIFICULDADE: •••
GRAFICOS: •

MUSICA/EFEITOS: ••
CLASSIFICAQAO: * •
Dois jogos em urn cartucho, para exer*

I citar sua pontaria. No primeiro, voc£ faz

parte do esquadrao de elite Drannon, que
combate terronstas, e est£ numa sala de

|

treino Ja no outro game, sao lancados ao
I alto clots objetos por vez e voc6 tern tres

balas para aceria-los. (Com plstota)

SHAPES AND COLUMNS
TIPO Raciocfnio

DIFICULDADE ••••
GRAFICOS ••••

MUSICA/EFEITOS ••
CLASSIFlCAgAO • • *
Estejogo e quente, por duas razoes: pn-

rneiro, por ser um verdadeiro quebra-

cabecas. Segundo, e langamento. Sao va-

rias cofunas com «tens que tern as cores

do arco-fns. Voe£ tern de separar tr§s ou
mais itens da mesma cor nas posigQes ho-

rizontal, vertical e diagonal.

fuffild
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ATACAOOEVAREJO
DISK-GAME GATV, PABX (011) 229-5877

Grande variedade de cartuchos

:

-Nintendo* Sega
- Naclonais a Importados
-Adaptadores
"• Pontes p/3? Geracao (Master e Pharrton)
- VideoGames 3? Geracao (varies modeios)

umsm^mr Remetemos
p/todooBrasil
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Sta. Ifigenia, 44 - CEP 01 207 - Sao Paulo - SP - PABX (01 1 ) 229-5877 - FAX (01 1 ) 223-7075



ISISTEMA SEGA MASTER SYSTEM
LAB1RINTO

TIPO: Esfrategta

DIFICULDADE. ••
GRAF1COS ••

MUSICA/EFEITOS. ••
CLASSIFICAQAO: * •
Este e o jogo-sufpresa que vem na me-

'tiona do console Master Para encorstra-

'o. deshgue e refigue o Master. Na tela Se-

ga, presstone ao mesmo tempo o botao

d'feciortal para cima e os botoes 1 e 2 —
os tres ao mesmo tempo — , ate aparecer

o pnmeiro labtnmo. S3o 12, no total.

SUPER CROSS
TIPO Corrida

DiFICULDADE; •••
GRAFJCOS: ••••

MUStCA/EFEJTOS. •••
CLASSIFICAQAO- * * +
Gtnco provas de motocross. Para seie-

cac de lases aperte o botao direcionai para

i . baixQ, a esquerda e a direita na tela

de apresentacao. Aparecera onM no
Jado direrto Ai aperte o bctSo dtreoonal

para baixo — aparecerao os n°s t a 10,

Para completar, o botao de mfcio.

RESCUE MISSION
TIPO: Aventura

DiFICULDADE. ••

GRAFICOS •••
MUSICA/EFEITOS: ••

CLASSIFICAQAO: * *
Nesta rnissao de salvamento, voce dA

cobertura a urn medtco que vai socorrer

idos feridos em campo iromigo. im-

portante, aqur. G conhecer bem o campo
de bataihae as caracteristrcas de cada me-

- Sao cmco tases com tr&s ni'veis de
dif-culdade Com pistofa light phaseri

SAFARI HUNT
TIPO: Caca

DiFICULDADE: ••

GflAFiCOS: •••
MUSJCA/EFEITOS ••
CLASSIFICAQAO • •
Com o Labi rinto e o Hang On, este jo-

go compteta a trrnca regtstrada na memo-
ria do consde Master System. F_ urn ga-

me de caca, desenvoJvido em tres ambterv

tes Dependendo do an»maJ almgido, fi-

ro vale mas pontos. Boa oportunidade pa-

ra voce treinar a pontana.

HANG ON
TIPO

DIFICULDADE
GRAFlCOS.

MUSICA/EFEITOS
CLASSIFICAQAO;

Corrida

Cornda de motoocletas, com cincc
i

pas de 60 segundos cada e tres nsvets de

Jificuldade, Va acumulando pontos. para

uperar osconcorrentes; cada uitrapassa-

gem. 300 pontos. cada segundo de van*

tagem sobre a outra moto. mais mil. Mos-

tre sua peri'cia.

^^niionw *r e.

«

6CST TlHt

•'Ci" ©C

PUSH S.TORT BUTTON

<z> scoa i«v

r v I i i t~r-r—r-r

tfc . - - -

..t B

PUU. THE TRIGGER
TO STROl



ISISTEMA SEGA MEGA DRIVE

ALEX KIDD IN THE
ENCHANTED CASTLE

DIFICULDADE, ••••
GRAFICOS; ••*•

MGSICA.'EFEITOS. **•
TIPO. Aventura CLASSlFICAgAO: it it it •
Majs uma aventura de Alex Kidd, e nesta e!e lem de resga

rar nada menos que o pa dele, o rei Thor, sequestrado O he-

rdi tem de -r ate Paperock, onde enconirara o prisioneifo no
Castdo Encaniado, Voce

1

ira encontrar uma area escondida
perto da palmeira, depots do terceiro baii Pule para ctma e
para baixo, a fim de quebrar as pedras e entrar nessa area.

Ha duas sa<das nela, e para encorrtra-Ja voce deve saltar e que-

brar as pedras com a cabeea, Sao 1 1 tases, nas quais. como
sempre, Atex Kida vai |untanto ouro paracomprar objetos que
o ajudar."

THUNDER FORCE II

TIPO Batafha aerea

DIFICULDADE. •••»
GRAFICOS ••••

MUSiCA/EFEITOS: ••*
CLASSlFfCAQAO: • it * •

Liderado pelo imperador Refcul, o Sistema da Estrefa SoU-

tana declarou guerra ao pia'neta Nebula, que pede ajuda ao I

superjato Thunder Force 11. A missao deste 6 destrutr a nava-

mae inimiga. Plealos Na pnmeira cena da primeira fase (o jo-

go lem cinco). existem qualro bases para serern destrut'das.

Para acha-las. enconire uma barretra tma e afire por aigum tem-

po no centra do obfeto que liga uma barreira a outra Ela de-
saparecera. Na cena segutnte suba e desca sua nave at

do em tudo que estiver em seu caminho. Mate ascriaturasama-

1

reias, mirando ros oihos defas.

GHOULS'N GHOSTS LAST BATTLE

TIPO: Aventura

DIFICULDADE: •••
GRAFICOS: ••••

MUSICA/EFEITOS • ••••
CUSSIFICAQAO; • • • •

ihur deve vnngar seu povo e libertar a namorada, se*

questrada pelo Principe das Trevas. Sao cinco tases. Para se
lecionar a fase, na tela de apresenta<;ao, aperle o botao dire-

csonaf para cima. para baixo. esquerda e direita. ale escular

um soro de harpa. Segure o botao para quaiquer (ado e aper-

te duas vezes o botao de ini'cio. Conforme a posicao em que
voe6 apertar o drecional, ifa para uma fase dilerente Se apeiar

para ama, segunda lase: baixo, terceira; esquerda quarta; e

oireita, quinta. E se apertar tamb6m o A, chega ate a metade
da fase escoihida,

TIPO; Aventura

DIFICULDADE: •••
GRAFICOS- ••••

MUSICA/EFEITOS: •••
CLASS1FICACA0 * • *

Aqui, o he/61 preasa salvar a patna da ameaca que e o trio

'ormado por Garokk, Grornm e Gere — essus asseclas. Hulk
por exernplo. Para mata-io, fique dando golpesagachado, ten*

tando leva-lo para lado diretto da te^a Quando ele esbver
' se afastanto. tome cuidado, puis ele dara uma "voadora". Aga-

j
che rapidamente e deixe que Hulk passe por cima. Continue

agachado e va dando golpes ate ele morrer. E quando voce
esbver no labmnto da pnsao, recarregue sua energsa entran-

do nas portas pretas e malando os mimtgos. Fique sempre de
olho no medtdor d© er



ISISTEMA SEGA MEGA DRIVEl

SUPER HANG ON ZOOM

TIPO. Motoocfismo

QiFICULDADE: ••*
GRAFICGS. ••••

MUSJCA/EFEITOS. •••
CLASSIFICAQAO • • •

Uma incrernentada corrida de motoctcletas, &n quatro par-
ses drterentes. A medida que for vencendo.o "piloio" pode
comprar equipamentos para "envenenar

1

" sua maquma. Pri-

m&ra dica: para entrar na tela de opcoes. quando aparecer
a tela de apresentacao mantenha os ties botoes press»onado^
Aperte simuttaneamente o botao direaonal no canto inferior

esquerdo e o bofcao de inicio, Segunda dica: para usar a me
Inor moto na segunda corrida use a senha (password) 5H3
f540 (verde) 1355 (verde) Iff hwkj fvermeJhoJ mbj (ver-

metno) fku

DIFICULDADE. ••••
GRAF1COS; ••••

MUSICA/EFEJTOS: •*•
TIPO; Aventura CLASSIFtCAQAO it it-k it

Em sua corrida para veneer os Famasmas do Espaco, Mr
Smart enfrenta uma serie de desafios, espaihados por 36 iabr-

rintos espaciais O que conta neste jogo e ter habitidade. rapi

dez e rnuita pacienoa- Cnando Imhas tongas, voce marcara
pontes mats faciimente. aiem de elas o ajudarem a escapar
dos inimigos. porque voce sera mais vefoi Nao esqueca de
usar suas armas em caso de aperto, e de apanhar todos os
itens que aparecerSo fora do campo. Virar as esqumas rapi*

damente 6 ouira recomendacSo Cuidado para nao cair no bu-
raco negro1

MOONWALKER THE REVENGE OF SHINOBI

DF!CULDADE:*»«»
GRAFfCOS:«»»»»

MUSlCA/EFEITOS: * • • • •
TIPO' Aventura CLASSiFJCAQAO. it it it it it

Mais uma. dica deste iogo que e uma grande curticao. ten-

do como heroi o mega astro Michael Jackson, enfreniando Mr.
Big. Na fase tres. nfvel dots, voce pode transfomw Mchael
ru*m rooe. Paraisso. prrmeiro encontre a crianca certa e o ob-
jelo azul cruzara a tela Se voce agarrato. Mscbae! wa robe-

e ganha mas poderes Nem sempre a crianca certa sera a
primet/a que aparecer. Outra dica: no segundo nfvel da pri-

meira fase, va para o canto esquerdo da tela e use a magica
da estrefa de ires a cinco vezes para acaba^ com os bandidos.

DIFICULDADE; ••••
GRAFICOS:««««»

MtfSiCA/EFEITOS: •••••
TIPO: Aventura CLASS IFICAQAO- • • • • •

Este pgo voce ja conhece, mas va» fiear sabendo de outra
dica. Se voce pegou o pacote de torca magica na fase do ulti-

mo santuano. va para o centre da sala
r
segure o botao dire-

ctorial para baixo e frque chutanao Ouando efe bnlhar. puie
imed*atarnente. tugmdo.. Acerte o ponto preto sobre a para-

de, para fazer a corrente parar de se mexer- Volte e reprta a
operacao. Se o indigo esttver murto perto. pute e de piruetas.

E se voce tirar a forca dele, o cabeto de seu adversary muda-
ra de cor (quamo mas escuro esttver, mais fraco ete estara).

46



1&j^&*A.

S1STEMA ATA RI!

ADVENTURE $**l

CLASSFiCAQAO; * • • •

A peca que voce controla lem a forma

de urn quadrado e precisa levar a chave

ate o casteio. passando por urn labkinto

^ e lugtndo de um monslro. Com a setinha.

voce o mata, Com o ima\ atrai as chaves.

Levando tamb^m a ta^a para o pnmeiro

casteto, vence o logo

AIR-SEA BATTLE

•

19 I
•**.-*- : v

ClASSFICAQAO: • • • •

Come o propria nome indica, esta e uma

|
baraiha aerea e naval, que aos poucos vai

ficando mats complexa com diversos tipos

de aparejhos se confrontando ao mesrno
tempo O fogo comeca com dois tanques

alvejando awoes. Depois. o combate pas-

| sa a ser entre navtos e avfoes-

FANTASTIC VOYAGE

CLASSlFSCAgAO; • • •

ponto de partida deste jogo e criati-

vo: trata-se de um coracSo contaminado
por diversos bpos de virus. Voce e o anti-

corpo que pode salva-lo e. para isso, per-

CQfre uma veia humana, desviando e atr-

rando nos vfrus, Para ganhar e preciso

chsqa»- ao coracao ,

IPHOENIX
ri.-VT'i

.£.

CLASSIFlCAgAO: • • •

Um jogo de combate, que exige ponta-

I ria e haWidade para desviar dos disparos

(OS. Voce ficam parte jntenor da te-

la, aftrando contra os objetos voadores que
ifao aparecendo: depois. enfrenta um dis-

co voador, que requer pact§ncia para set

destrufdo

SMURF RESCUE

CLASSIFfCAQAO: • • •

Para conseguir chegar ate a namorada
I e dar-lhe um rornantao beijo, o herc-i tern

de passar por diversos obstaculos L como
laranhas. cobras, passaros e morcegos.
Ete morre se aigum desses bchos o apa
nhar. Em compensac^o, a cada 10 mil

pontes ganha-se uma vida. Use sua
agii'dade,

****** *



IMTDEC*
Sensacional!! Muito mass emocao
em seu video game de 3.* geracao

Os cartuchos NTOEC tern

alta resolucao de tela,

muito maistitu/os! (mats
de 200 tftuios) 4/ogos
diferentes dot cartuchos,
NTDEC tamb4m
compativel cj nintendo
importado BITSYSTEM,
CCE, DYNAVISION fi,

PHANTOM e outros da
familia nintendo.

EbnEcccH

c...«-

NINTENDO f MARCA REGISTRADA DA NINTENDO CORP JAPAO EUA

Avr. Santa Catarina, 7. J90/92 - CEP * 04378
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Phantom
em Nintendo
Cartuchos de jogos Phantom

System e outros produztdos no

Brasil sao rejeitados peto con-

sole Nintendo Amencano Mas
nao se trata de defesto, E que
a Nintendo, para evilar a famo
sa "piratana" {cdpia nSoauto-

rizaoa de seus pgos), introdu

•du no seu console um peque-

no '"chip", que pedira uma se

nha para urn outro "chip" com-
plementar, este no cartucho

Na sua falta, o sinal nao se

completara, e a luz mdicadora

de funcionamento do console

passara a piscar, avisandoque

o usuano esta usando urn car

tucho nao licenciado ou fal-

srticado.

probema pode ser resc4-

vido rewando^se esse
u
cMp"

do console, substituindo-o por

urn transistor, trabalho que de-

ve ser feito por um tecfwco. Ele

passara, entao, a aceftar qual-

quer tipo de cartucho "compa-
tfvel" com Nintendo. Inclusive

os verdadeiros...

QUESTOES TECNICAS
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/

Como gravar seus jogos

Aqueta luta fantasfica contra

o chefSo da ultima fase, o "re-

cord" de pontos daqueie jogo

superdital ou mesmo uma es-

trategia para ser rnostrada pa-

ra os amigos pode ser gravada.

ern fitas de videocassete, com
uma operacao bem simples.

Se o seu console possuir saf-

A grava$ao pode ser por cabos ou..

. no "in from antenna' do videocassete.

das de audio e video — idenr>

ficadas pelas denommacoes
"Video Out" e "Audio Out' .

basta Itga-tes as entradas cor-

respondentes no videocassete

deo In" e "Audio In" —
por meio de cabos do tipo

RCA, o mesmo usado pelos

equipamentos de som, Af, e so

encajjcar afita no videocassete,

apertar o "play" e o "rec" e-

"detonar" no jogo.

E, se o seu ccnsde nao tiver

as safdas de audio e video, ain-

da ha um ieito, mas com resut-

tados pouco satisfatonos. Bas-

ta ligar a mesma cant*nha que
normalmente e tigada na TV ao
video, mas na entrada "In

From Antenna". Em muitosea-

sos. sera necessano um adap-

tador para conectar os fios pa-

raieios da "caixinha" na entra-

da de pmo tipo agulha do vf-

deocassete. Esse adaptadoT

chama-se "cachimbo" e pode
ser faeilmente encontrado em
casas especiaiizadas Do vi-

deocassete sar um cabo que e

Jigado ao televisor . o que nao

prectsa ser alterado. e permits

ver na tela do TV o que este

sendo jogado e gravado. Se
necessario taca o ajuste da sin

tonia lina do videocassete no

canal 3,

Depois e so mostrar aos ami-

gos seu desempenho ou ate

documentar uma quebra de re*

cordes. Com todos os detalhes.

©
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Mutes vezes, ao se cofocar

o cartucho no console, o

nao lunciona. "travando" com
frequ^ncia ou ainda nem en*

trando na tela. 6, quase sem-

pre, a causa mas provavet pa-

ra este defeito 6 um mau con-

tato, originado da ma posicao

do cartucho no conector ou por

i nos terminais. Quando
isto. acontecer. tente o seguinte.

t) Por serem muito finos, os
contatos do cartucho nao esfao

perteitamente smcronizados

com os com atos do conector

(ou adaptador) Expenmente,

entao, com o console deshga-

do, mover o cartucho um pou-

co para lad a. Tent© os dots

lados,

2} Outro mimigo do bom con-

tato entre cartucho e consote e

a suiejra. Nunca assopre o car-

tucho: seu sopro contem umi-

dade, que acabara oxidando

os contatos de cobre e agra-

vando o proWema com o tem-

po. meihor e timpar os con-

latos usando-se um cotonete

embebido em aJcool isopropfli-

co ou atcool an^dro (o alcooi co-

mum tamb6m tern umrdade). o

mesmo usado para limpeza de
cabecotes de gravadores de
som.

Umpm os contatos
utando coton*ta»

:

i jamais aaaopra.



RECORDS
Confira aqui os recordes dos melhores jogadores

de alguns jogos de Nintendo (SUA e Brasil) e
Master System (sd Brasil). Se o seu resultado

for meihor, envie a revista VIDEOGAME uma foto

da tela, e seu nome podera ser incluido na relagao.

NINTENDO
NOME

AFTER BURNER
BATMAN
CONTRA
DOUBLE DRAGON
DOUBLE DRAGON II

GODZILLA
JOURNEY TO SILIUS

MEGA MAN
MEGA MAN III

P.O-W.

RAD RACER
ROROWARRIOR
ROLLING THUNDER
SOLSTICE
SUPER MARIO BROS. 3

JOGAOOR
Jeff Yonan
Jeff Adkins

Josh Winter

Josh Winter

David Wnght
Toni Ricardo Cavalheiro

Jason Sinclair

Toni Ricardo Cavalheiro

Davrd Wright

Torn Ricardo Cavalheiro

Donn Na.

Ray Severance
Tom Ricardo Cavalheiro

Sergio Stuga!

RECORDE
14.335 970
6.502.300

6553 500
236 130
399 680

9,646.700

Terminado
9 999 700
Terminado

311 500
53 800

701 800
92100

9999990

Font»: ravistas Electronic Gaming Monthly (ELM) e VIDEOGAME

MASTER SYSTEM
NOME JOGADOR RECORDE

ATTFR BURNER Ricardo Diram 13.281.000

ALEX KIDD IN MIRACLE WORLD Marcos Roberto Peripato 2.017.000

ALEX KIDD THE LOST STARS Dionfeto Casom 641,600

ALTERED BEAST Andre G. 2, Muni* Va 476.500

AZTEC ADVENTURE Roderlet Antonio Calderan 973.700

CLOUD MASTER Gutliano R. Ueda 801,800

DOUBLE DRAGON Ecvaldo R. de Oliveire 9.999.990

Sylvio Orjana Piccofoto 9.999.990

Paulo R, Machado 9.999 990

GANGSTER TOWN Allan Hiramalsu Azevedo 4.011 200

KENSEiDEN Roderlei Antonio Cafderan 1.286.800

PRO WRESTLING Marcelo R. de Ol'vetra 2.003 500

R-TYPE Marcelo R, de Oliveira 1.106.600

SHI NOB! Marcelo R. de Ohveira 933 900

SUPER CROSS Guilherme Kiste 5'38"01

JOGOS DE VERAO BMX Guilherme B. Ramos Oliveira 162 200

FLYING DISK Lu«z Roman M F. de Souza 1 920

FOOT BAG Edv.alcfo R. de Oliveira 204.600

HALF PIPE- Edvaldo R de Qlivevra 102.990

SKATING Sergio Iwassaki 4.830

SURFING Qovis Martinet Junior 990
WONDER BOY Alexandre P. Negreiros 1.067.970

Font*: Tec Toy, t«ver©Wo de 1991
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Agora sim, voce encontrou

o que estiva procurando!!!

'£&?.
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REALSHOP VIDEO IS lojaj em 5do Paulo

• Mooca* id.: 914-712 1 •-Samara id. : 950-5379

• haim - tct. : 8204778 • Santo Audic - td.: 4464724 * St! Cecilia - td.
:
67-1714

•Frfdizcs-tel.: 265-7210* Alphavillc- id .: 421-W4

• SaoJose do Rio Prcro td.: 33-4300 • Ibtrapam • td .: 543-0853
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